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úéùàøá:  úéùàøá:  
 חקק המלך בחכמת בראשית( בראש

) חקיקה( חקיקות חקק ,המלך שלטון )'וכו
נסתר  תוך ויצא ,קחז רנ עליון באור

 עשן סוף איןה )מסוד( מראש ,הנסתרים
 שחור ולא לבן לא ,בטבעת נעוץ לםובג

 כשמדד .כלל צבע ולא קויר ולא םואד ולא
 ,להאיר צבעים עשה ,מדידה )כשחזר(

ùéøáà >ð" àëìîã àúîëçá úéùàøá à
åëå óéìâ'<àëìîã àúåðîøåä áóéìâ â éôåìâã ]ð" à

åôéìâ[äàìò åøéäèá äã àðéöåá àúåðéãø÷å 
>å< åîéúñã íéúñ åâ ÷éôð)àùéøî( ]àæøî[éàã " ï

åñ"àøèå÷ óæà÷æòá õéòð àîìåâá ç àìå øååç àì 
ììë ïååâ åàìå ÷åøé àìå ÷îåñ àì íëåàè ãë 

                                                           

שפתח ביחוד שהשכינה מתייחדת בכל ' נר). א"ד(ב ”א לו ע”עיין תקונים טו ע). א"ד(י "אותיות רשב א
ש "ברי' ואלו השמות כולם ממש גי. פינחס' מ פ"בר' י כדאיי אלקים שק"ה אדנ"ה יקו"הנהו שמהן והם אהי

 ).א"נ(ם "א. והוא פלא
רשות ורצון המלך יתעלה היה קודם לכל מתהוה להתאצל אצילות ממנו בדרך חקיקה ועיין בתקונים  ב

. וןוהוא קודם לרצ, ק"ד שהיינו עתיק ומלכות דא"י י ע"א על ס"בבהגר' ועי. זוהר הרקיע' עי). א"ד(' תקון ה
כ באותו " והוא ג,ג חוורתי" חוורתא דגלגלתא שהן י-גלופי דגלופין , ל"וז, ב" יא עצ"א על ספד"בבהגר' עי

ג "ל הן י" ובחוורתא הנ,ש למטה"י החוורתא הוא חורבן ותיקון העולם וכמ" וע,ל"ג תיבות כנ"פסוק י
 והן שורש , לתליסר עיבר גלופיןהאי גלגלתא חוורתא אנהיר) ב"דף קכח ע(ר "ש בא" כמ,ג גלופין"חוורתי י

ז לח "א על תיקו"בבהגר' ועי. ל"עכ,  ולכן ראשית הכל הגליפה, והוא ראשית של כל האצילות,לכל הגילופין
' הנוק' הראשון והוא בחי' ס שהוא הנוק"והוא על ידי המו', ב שמכאן מתבאר שהכל נעשה בסוד נוק"ע

ם ”וקודם לכן הוא חשוב א, הוא מהאצילות ואילךמכאן מתבאר שתחילת הויית הזמן . א"במוחין דא
  ).ד"ב ע”א ע"ביאורים ח(

חקק חקיקות האצילות מהעלם אל הגילוי ). ד"ח כג ע"א על תז"בהגר(היא בסוד כתר " חקיקה"כל  ג
בזהירות ניצוץ אור עליון ). א"נ(ם "א. 'חקיקת המדות בעצמותו ית' פי). א"ד(כדבר הנחקק מבלי להעבירו 

וכן תרגום של צהרים הוא טיהרא ורמז אל תוקף ההארה כאור המזהיר ' ל שרגא בטיהרא וכו"מלשון רז
וכל ענין , ש"ח שה"ש בז"אותיות ונקודות הן גופא ורוחא כמ: ג"ב טו ע"יהל אור ח' ועי). א"ד(בצהרים 

  .וגופא חקיקא, רוחא הוא טהירו
ã øåà ìäéá ÷çîð ,øâñåîä úà ñøåâ åîå÷îáå. 

). א"ש סב ע"הקדו(ס "נשאר מאור אוהוא הרשימו ה, )א"ש טז ע"הקדו(כלומר העולם דקו וצמצום  ה
  ).ב"א מב ע"כללים ח(א "ח נ ע"א על תז"בבהגר' ועי, הטהירו הוא תוקף האור

נר ' שמחת לב בלשון יון וכן בהגהותיו לזהר פי' והאמת פי' ל במעריך הפיץ והדיח כל הפי"הרמד ו
ניצוץ חזק ורמז אל  ).ומול שכאן מק"א אלו ונ"בדפוסים שלנו נשמט הציון לדברי נ. א"נ(ן "השמחה מאי

א לעין הראות "א לעין השכלי לראות ולהשיג בדברים הנעלמים העליונים כמו שא"אפיסת ההשגה שא
ל בפסחים חיטי "שמזהיר בחוזק הזהירות ובהירות והוא מלשון רז' לראות בניצוץ מראה הלטוש

א דקדרינותא והוא מלשון ויש גורסים בוצינ. י חטים הגדלים בהרים קשים וחזקים"דקרדוניתא ופירש
ויש . ש ישת חשך סתרו"קדרות ושחרות לרמז אל רוב העלמותיו כי כן יתיחס כל דבר נעלם אל חשך כמ

והוא אבן הבדיל משקל הבנאים שבו שוקלים ואומדים ומשערים כדי שיעלה ' גורסים בוצינא דקדרונית
לומר אומדין השיפוע הגבוה ובלשון מלת קדרוניתא הוא מלשון משנה מקדרין בהרים כ' הבנין ישר ופי

הוא כמשקל אל הבנין עולה ' ר ולפי שאותו ניצוץ הנזכר אשר הוא ראשית גילוי רוממותו ית"ערבי תקדי
בוצינא דקורדניתא ' פי' ז וכלי"ל ספר הפרדס פ"ז). א"ד(ויורד לכן קראו בוצינא דקדרוניתא והבורר יברר 

וא בכתר ונאחז בו כמו גפרית שהאור נאחז ויש גורסים קדרונאת הזוהר גפרית והכוונה כי האור העליון שה
 ).ה"של(ל "עכ. על רוב העלמו

  ).הערת הזוהר(עשן ' פי ז
ד צורת ניצוץ וגם הוא צורת גולם שתוכל לצייר ממנו כל אות "קשור ניצוץ הנזכר בגולם שהוא אות יו ח

והוא יסוד אבא שנקשר ביסוד ). א"ד(שתרצה כגולם הזה בלא צורה ומוכן לכל צורה שתרצה לצייר בו 
א על "בבהגר' ועי, )א כא"ש גדלות דז"פת(' שבאחורי האות א' והוא האות י, )א"י ד ע"א על ס"בהגר(אמא 

 הוא סוד רשימו המקיף שהוא סוד הצמצום שמשם שורש הכלים חיצוניות "עזקא. "ב"ח כד ע"תז
ש פנימיות "פת ( מן הקו הנמשך תוך הרשימוהסוד הפנימיות המאירבד "ויל הוא " הנוטרא וק,העולמות
  ).'פתח ג, וחיצוניות

 ).ב"ח כ ע"א על תז"בהגר(ד "כלומר שהוא הגוון החמישי רמוז בקוצו של יו ט
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 אחד יןימע) ויצא( יצא ,רנה בתוך לפנים
סתום תוך  ,למטה צבעיםה נצבעו שממנו

 אול בקע ,ף של סוד האין סוהסתומים
 עד ,כלל נודע לא שלו האויר את בקע

 נקודה מאירה שלו הבקיעה דחק שמתוך
 לא נקודה אותה אחר עליונה סתומהאחת 
 המאמר ,ראשית נקראת ולכן ,כלל נודע

  .הכל של הראשון

]ãéãîð "øãä à[à  àøäðàì ïéðååâ ãéáò àçéùî
 ÷éôð àðéöåá åâá åâì]ð"÷éôðå à[ åòéáð ãç 

îéúñ åâ íéúñ àúúì ïéðååâ åòáèöà äéðîã ïé
>àæøã <)àæøî(éàã "åñ ï"óá ò÷á àìå ò÷á 

òãééúà àì äéìéã àøéåàâ å÷éçã åâîã ãò ììë 
äéúåòé÷áãã äàìò àîéúñ àãç äãå÷ð øéäð 

 êë ïéâáå ììë òãééúà àì äãå÷ð àéää øúá
àìëã äàîã÷ øîàî úéùàø éø÷àä:  

מצדיקי ו הרקיע כזהר יזהרו והמשכלים"
 נסתר זהר ".הרבים ככוכבים לעולם ועד

 ולא שהגיע ,שלו אוירבהכה הנסתרים 
 ואז ,זו) אורב(נקודה ב )והאירא "נ( ,הגיע

 היכל לו ועשה ,הזאת הראשית התפשטה
 להיכלו כבוד( ולתשבחתו לכבודו

 ולהיכלו ולכבודו א"נ ,ותשבחתול
 להוליד דשוק עַרֶז עַרַז שם ,)ולתשבחתו

 דשוק זרע" סוד וזה ,העולם לתועלת
 זרע כמו ,לכבודו עַרֶז עַרשַז ,זהר ".מצבתה

 לפנים שמתכסה טוב ארגמן שלהזה  משיה
 ותועלת תשבחתו שהיא היכל לו ועושה

 שלא סתום אותו ברא הזו בראשית .לכל
 ,אלהים נקרא זה היכל . הזההיכלל נודע
  ".אלהים ברא בראשית" זה וסוד

åøéäæé íéìéëùîäåå é÷éãöîå òé÷øä øäæë 
ãòå íìåòì íéáëëë íéáøäæ)  ìàéðãâ áé ( øäæ

äéìéã àøéåà ùèá ïéîéúñã àîéúñç >ð" àéèîã 
éèî àìåð "øéäðàå à<èäãå÷ð éàäá é >ñ" à

àøåäð <]éàäá åäðàå[èùôúà ïéãëå àé éàä 
 äéì ãéáòå úéùàø] äéø÷éì àìëéä

äéúçáùåúìåáéâéð " äéìëéäìå äéø÷éìå à
äéúçáùåúìå[) àúçáùåúìå äéìëéäì àø÷é (

 àòøæ òøæ ïîú]àùãå÷ã[ àãìåàì  àúìòåúì
 àã àæøå àîìòã)âé å äéòùé ( äúáöî ùã÷ òøæ

 éùîã àòøæ éàäë äéø÷éì àòøæ òøæã øäæ
åâì éôçúàã áè ïååâøàããé àìëéä äéì ãéáòå 

 éàäá àìëã àúìòåúå äéìéã àúçáùåú åäéàã

                                                                                                                                                                                     

). א"נ(ל "הרמד. כד מדיד היסוד שהוא נקרא אמה וצריך ביחוד גבורה לירות חצים' פי). א"ד(מדה  א
  ).א"ב ע”י ע"א על ס"בהגר(בכחה לעשות זאת מכח שרשה שבגבורה דעתיק 

  ).א"ב נו ע"כללים ח(ס ”ס בחוט דאור א"כלומר התגלות אור המלכות דא). א"ד(ב "ז ע"בראשית י ב
 ).א"ד(אינו מושג  ג
 ).א"ד(א "ע' לעיל ב ד
' ב(וביהל אור , י"אריכות במאמרי רשב' עי). הערת הזוהר( מה שחסר כאן 'א'  עיין בסוף הספר סיה

 .'אריכות בכללים כלל יד ענף ב' ועי, )מהדורות
 .א"זוהר הרקיע כא ע' עי ו
æ ö ïàë ãò íéìéëùîäå"á ãåîòá ì ' íéìéëùîäå íãå÷)øâä úåäâä"à.( 

אין זיווג ממש מכתר ). א"ד(לשון הכאה והוא רמז אל תוקף זריחת האור שמכה בלטישת אורו למטה  ח
עם חכמה אלא רק התלהטות וזוהרי אור המזהירים מזה לזה ונקרא בשם בטישו שהוא זיווג נעלם 

' ועי) ג"ב פב ע"ביאורים ח(א אינו זיווג ממש אלא רק כעין זיווג שכן הו) א"צ יג ע"א על ספד"בהגר(
והוא בסוד . החכמות' א בענין ג"ז קכז ע"א על תיקו"בבהגר' עי. ה כד אתפשט"ב ד"ח יח ע"א על תז"בבהגר

  ).ג"ב פב ע"ביאורים ח(א שהוא שורש אבא "כתר כלומר אוירא עלאה שבא
' והיינו שהמה בבחי, אריכות בעניין זה' וכללים כלל טו ענף חא "נח סה ע' עי). א"ד(ב "ו ע"בראשית י ט

 .'ף פרק ב"ח שער אח"ע' ועי, )ג"ש סד ע"הקדו(שאינו מסתלק לגמרי " רצוא ושוב"
א "צ יז ע"א ספד"בהגר(א טורנא ובטש גו מוחא "כלומר שיוצא מרדל). ג"ב פב ע"ביאורים ח(חכמה  י

 ).ה האי מתקלא"ד
àé  èéøôúéà)øâä úåäâä"à.( 

áé "äéúçáùåúìå äéø÷éì àìëéä äéì ãéáòå "øâä úåäâäá ÷çîð"à , àúéà åîå÷îáå" àìëéä äéø÷éì ãéáòå

àúçáùåúì."  
ח "ז תיקון י"תיקו, ב"א ע"רצ, ב"ז רפט ע"עוד אד' ועי. א הוא רק על ידי אבאדהיינו שכל מציאות אמ יג

 ).א"א יא ע"ה ח"דע(שם ' ב' א סי"רנא ע, א"ב ע"וקע, א"לקמן לח ע, סמוך לסופו
 ).א"ד(שמתכסה ומתעלם לפנים  יד
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 òãééúà àìã àîéúñ àåää àøá úéùàø
éäìà éø÷à àã àìëéä àã àìëéäì" àã àæøå í

éäìà àøá úéùàøá"íãë )àøáà à úéù:(  
 בסוד נבראו המאמרות כל שממנו זהר

 הסתום הזהר של הנקודה של התפשטות
 ,תמיהה אין ,"ברא" כתוב בזה אם .הזה

 ".בצלמו האדם את אלהים ויברא" שכתוב
 ,הכל של הראשון ,בראשית סוד זה זהר
 מאיר( ,בצדו חקוק קדוש שם ,ה"אהי שמו

 בעטרה חקוק ,אלהים )מאירא "ונ ,בחקיקה
 ,וגנוז נסתר היכל ר"אש )העטרה יקתבחק(

 ש"רא ר"אש ראשית של סוד של הראשית
  וכאשר. מראשית שיוצא

 àæøá åàéøáúà úåøîàî åäìë äéðîã øäæ
äãå÷ðã àúåèùôúàãäë éà àã íéúñ øäæã 

àäååú úéì àøá áéúë éàäáåë áéúëã ) úéùàøá
æé à (éäìà àøáéå"åîìöá íãàä úà íæë  øäæ

]àæø[ëã äàîã÷ úéùàøá àã  àì]äéîù[ äéäà 
àùéã÷ àîùçë àôéìâ )éåøèñá( ]ð"ðå øéäð à" à

øéäð àôìåâá[éäìà " àøèéòá àôéìâ í]ð" à
àøèéòã àôåìâá[ùà " æéðâå øéîè àìëéä ø

àúåàéøùèëéùàøã àæøã "ùà ú"àø ø" ÷éôðã ù
ãëå úéùàøî  

  åè/á  
 )סדרב( וההיכל הנקודה לאחר התתקן

 עליונה ראשית כולל בראשית אז ,כאחד
 ההיכל אותו צבע התחלף כך אחר .כמהבח

 נקודה )ההיכל התחדש וממנו( .בית ונקרא
 בסוד בזה זה וללכ ,ש"רא נקראת עליונה

 , כשהכל הוא יחד בכלל אחד.בראשית
 קוןילת שנזרע כיון ,בבית ישוב היה טרם

  .נסתרגנוז ו אלהים נקרא אז ,הישוב

 àìëéäå äãå÷ð øúáì ï÷úúà)áàøãñ ( àãçë
úéùàøá ïéãë ìéìë )úéùàø ( äàìò àúéùàø

øúáì àúîëçáìàìëéä àåää ïååâ óìçúà  ]ð" à
àìëéä ùãçúà äéðéîåúéá éø÷àå ) [úéá éø÷àå( 

>ð úéá éø÷àå"àìëéä ùãçúà äéðéîå à< 
åäãå÷ðàìàø éø÷à äàìò " àæøá àãá àã ìéìë ù

úéùàøááì ãò àãç àììëá àãçë àìë åäéà ãë 
å÷úì òøãæàã ïåéë àúéáá àáåùé éåä àì àð

àáåùéãâìéäìà éø÷à ïéãë "àîéúñ àøéîè í:  
 )שבנים עד( כשבנים וגנוז נסתם זהר
 של בפשיטות , קייםוהבית ,להוליד בתוכו
 הוסרהטרם שו .דשוק זרע אותם שלתיקון 

 נקרא לא ,הישוב התפשטות התפשטה ולא
 אחר .בראשית של בכלל הכל אלא ,אלהים

 אותם הוציא ,אלהים של בשם תקןהתש
 הוא מי .בו שנזרע זרע מאותו תולדות

 ïéðá ãë æéðâå íéúñ øäæ]ð"ïéðáã ãò à[ äéåâá 
 ïåðéàã àðå÷úã åèéùôá àîéé÷ àúéáå àãìåàì
 åèéùô èùôúà àìå úàéãòúà àì ãòå ùã÷ òøæ

éäìà éø÷à àì àáåùéã" àììëá àìë àìà í
÷úúàã øúáì úéùàøáàîùá ïãìéäìàã " í

á òøãæàã àòøæ àåääî ïéãìåú ïåðéà ÷éôàé ä

                                                                                                                                                                                     

 .אריכות ביהל אור' עי כד
 .יהל אור' עי כה
כ "כ אין לתמוה ג"בריאה א' ילות כזה כתיב ברא לל אם אפילו במקום גבוה דאצ"ר). א"ד(אין תמיה  כו

  ).א"נ(ח "ז. ג דכתיב לישנא דבריאה"ואע' ש ויברא אלקים דקאי נמי על עולם אצי"מ
 ).ה"של(א "בחייט דף קלו ע' עי כז
א לו "ביאורים ח' עי). א"נ(ב "הרש. ו"אלקים פ' א גי"א אותיות אחרונות פאד"ד ה"א יו"ף ה"אל' פי כח

  .ן"אימא ותחילת האצילות דזו' בחי, אבא' בחי: ה"ות אהישמ' א דיש ג"ע
  ).א"ד(ה "ח וזוהר אחרי מות ס"תקונים תקון ל). א"ד(התחלה  כט

ì áóìçúà ïéãë àãçë àøãñ ,ùîå" ÷çîð øúáì ãò úéùàøá ë)øâä úåäâä"à.(  
àì  äãå÷ð)ôã"å.( 

 ).א"נ(ם "א. ש"ל נוטריקון בראשית הוא בית רא"ר לב
  ).א"ד(כיון שנזרע לתקון הישוב  לג
  ).הערת הזוהר(ב "בלק ר לד
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 של סוד חקוקות אותיות אלו ,זרע אותו
 אותה . נקודהמאותה שיצאו התורה

 )זרע( סוד היכל אותו בתוך זרעההנקודה 
 .ק"חיר ,ק"שור ,ם"לוח , נקודותשלשה של

 ל"קו .אחד סוד ונעשו בזה זה ונכללו
 יוצאת ,שיוצא בשעה .אחד בחבור שיוצא

 שכתוב ,האותיות כל שכוללת זוגו בת עמו
 הקול הזה ,ול ובת זוגוק "ם"השמי ת"א"

  .אחרון ה"אהי הוא ,שהוא שמים

ïååúà ïåðéà àòøæ àåää ïàîà àæø ïôéìâ 
 òøæ äãå÷ð àéää äãå÷ð àéääî å÷ôðã àúééøåàã

 àæø àìëéä àåää åâá]ð"àòøæ à[áïéãå÷ð úìúã â 
ìç"øåù í"øéç ÷" àãá àã åìéìëúàå ÷

å÷ àãç àæø åãéáòúàå" àãç àøåáçá ÷éôðã ì
àúòùá ìë ìéìëã äéãäá äéâåæ úá ú÷ôð ÷ôðã 

áéúëã ïååúà) à à úéùàøá(à "éîùä ú" ìå÷ í
éäà åäéà íéîù åäéàã ìå÷ éàä åâåæ úáå" ä

äàøúáã:  
צבעים וה האותיות כל שכולל זהר

 אלהינוה " יהו,כאן עד. זה )זרע( דוגמתכ
 הזה הסוד כנגד דרגות שלש אלו ,ה"יהו

 "שיתברא" ".אלהים ברא בראשית" העליון
 להתפשט סתום סוד "ברא" .ראשון סוד

 הכל יםילק סוד "ם"אלהי" .הכל משם
 זכר להפרידם שלא "השמים את" .למטה
 האותיות כשלוקח ,ת"א. כאחד ונקבה
 ראש הם האותיות כל של הכלל ,כולם
 כל להתחבר א"ה סףומתו כך אחר .וסוף

 זה ועל ,ה"את ונקרא ,א"ה עם האותיות
  ." כולםאת מחיה ה"ואת"

àã àðååâë ïéðååâå ïååúà ìë ìéìëã øäæä ]ð" à
àòøæ[åäé àëä ãò "ðéäìà ä"åäé å" àúìú ïéìà ä

 àøá úéùàøá äàìò àã àæø ìá÷ì ïéâøã
éäìà" àîéúñ àæø àøá äàîã÷ àæø úéùàøá í

éäìà àìë ïîúî àèùôúàì" àîéé÷ì àæø í
 øëã ïåì àùøôàì àìã íéîùä úà àúúì àìë

à àãçë àá÷åðå"úåìéèð ãë àììë ïåäìë ïååúà æ 
 óñåúà øúáì àôåñå àùéø ïåðéà ïååúà åäìëã

ä"äá ïååúà åäìë àøáçúàì à" éø÷úàå à
úà" àã ìòå ä)å è äéîçð (íìë úà äéçî äúàå:  

 "השמים" .נקרא וכך ,י"אדנ סוד "את"
 זכר תיקון "ואת. "עליון סוד ה"יהו זה

 .אחד והכל ,ה"ויהו סוד "ת"וא" ,ונקבה
 לעשות ,עליוןדוגמת כ יםאלה זה "הארץ"

 בשלשה כלול זה שם .ביםיואפירות 
 .צדדים לכמה זה שם נפרד ומשם ,מקומות

 @נתלבשש הסתרים סתר של סוד כאן עד
 פסוק של בסתר, סתום בדרך והעמיד ובנה

åäé àã íéîùä éø÷à éëäå éðãà àæø úà"äç 
àå äàìò àæø" àðå÷ú úøëãèàå àá÷åðå " àæø ú

åäéå"éäìà àã õøàä ãç àìëå ä" í)å(>àðååâë <
]àðååâá [òïéáéàå ïéøéô ãáòîì äàìé àã àîù 

 àã àîù ùøôúà ïîúîå éúëåã úìúá àìéìë
 ïéøúñã àøúñã àæø àëä ãò ïéøèñ äîëì

éìâãóàé ãçã àøúñá íéúñ çøàá íéé÷å éðáå 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(ם "א. ב אותיות התורה"ל כ"ר א
  ).א"ד(ו "ודה דף קלמנחת יה ב
ת "שורק הוא הת. ם חסד המחלים גופו של אדם חיריק הוא הפחד המחריק שיניהם של רשעים"חל ג

 ).א"נ(ן "מאי. דבר זה צריך ישוב). א"ד(א ”מקום המדות חייט קלו ע
 .ן"אימא ותחילת האצילות דזו' בחי, אבא' בחי: ה"שמות אהי' א דיש ג"א לו ע"ביאורים ח' עי ד
  ).א"ד(ד "ג ע"ב וע"ב ומנחת יהודה רו ע"ה קסא עתרומ ה
 ).א"נ(ם "א. ל דמלת את הוא מאלף עד תיו"ר ו
  ).הערת הזוהר(פקודי רלד  ז
שהוא , בראשית בביאור מילת שמים' א פ"א באד"ש הגר"הוא כמ" שמים"א מכונה "טעם שפרצוף ז ח

בלשון " שמים"ונקרא . שם לשום בריהקאי על גבוה מכל גבוה שאי אפשר להגיע " שם"ותיבת , מלשון ָשׁם
שכן הוא היסוד לכל נמצא ושורש לכל , משום שהוא כולל את כל מה שתחתיו והכל נשרשים שם, רבים

 ).ד"א סא ע"ביאורים ח(נברא וסיבת כל הסיבות 
è  øëãã)ôã"å.( 

  ).א"ד(ש ממני פריך נמצא "הנאצלות מתחת כסא הכבוד כמ' רמז על הנשמו' פירות וזרעי י
àé  ãéìâã)ôã"å.( 
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 ,ת"שי ברא ,"בראשית. "והלאה מכאן .אחד
 ששה ,השמים קצה ועד השמים מקצה
 עליון מסוד שמתפשטים צדדים
 מתוך שברא )נקודות משלש( שטותבהתפ

) מתוך( של התפשטות ברא .ראשונהנקודה 
 סוד נחקק וכאן .שלמעלה אחתנקודה 

  .אותיות ושתים ארבעים של השם

äàìäìå ïàëî àø÷àøá úéùàøá "éù à" ú
 ïéøèñ úéù íéîùä äö÷ ãòå íéîùä äö÷î
 åâî àøáã àúåèùôúàá äàìò àæøî ïèùôúîã

]ð" ùìùî àúåãå÷ð[ àøá äàîã÷ äãå÷ð 
 äãå÷ð ãçã àúåèùôúà]ð"åâî à[ àëäå àìéòìã 

ïååúà ïéøúå ïéòáøàã àîù àæø óéìâàá:  
 תנועותדוגמת כ ,"יזהרו והמשכלים"

 הולכים שלהם גוןיובנ ,שמנגנות )טעמים(
 ומתנענעיםנקודות ו אותיות אחריהם
 הגוף .מלכם אחרי ליםיחי כמו ,אחריהם
 נוסעים כולם .ות נקודוהרוח ,אותיות

 ,)טעמים (התנועות אחר במסעותיהם
 ,נוסע הטעמים כשנגון .םקיומב ועומדים
 .אחריהםנקודות וה האותיות נוסעות
 ועומדים נוסעים אינם הם ,פוסק כשהוא

 אותיות ,"יזהרו והמשכלים. "במקומם
 ,"הרקיע" .הטעמים נגון ,"כזהר" .נקודותו

 שמתפשטים אלהמו כ הנגון התפשטות
 ומצדיקי" .בנגון והולכים פשטותבהת

 שפוסקים הטעמים קיוסיפ אותם ,"הרבים
 .הדבר נשמע כך שבגלל ,במסעותיהם

 כאחד ומאירים ,נקודותו אותיות יזהירו
 באותן ,במסע סתר של בסוד םבמסעות
. מזה מתפשט הכל. סתומים שבילים

 אותם ,"הרקיע כזהר יזהרו והמשכלים"
 .אפריון אותו של ואדנים עמודים

 עליונים ואדנים עמודים אותם "המשכלים"
 שאותו מה בכל בתבונה מסתכלים שהם

 ,הזה הסתר )שבו (שלו ואדנים צריך אפריון
 ".דל אל משכיל אשרי" שנאמר כמו

 לא ,מאירים ולא יזהירו לא שאם ,"יזהרו"

ëùîäå åøéäæé íéìé)â áé ìàéðã ( àðååâë
 éòåðúã]ð"éîòèã à[ ïéìæà ïåäìã àðåâðáå éðâðîã 

 åäééøúáà ïòðòðúîå éãå÷ðå ïååúà åäééøúáà
ïåäéëìî øúá ïéìééçëâ éãå÷ð àçåøå ïååúà àôåâ 

åäìëã éìèð ]ïåäéðìèîá) [ïåðìèîá( éòåðú øúá 
]ð"éîòè à[ éîòèã àðåâð ãë åäééîåé÷á éîéé÷å 

ìèð ìéèð åäéà ãë åäééøúáà éãå÷ðå ïååúà é
 åäééîåé÷á éîéé÷å ïéìèð àì ïåðéà ÷éñô
 àðåâð øäæë éãå÷ðå ïååúà åøéäæé íéìéëùîäå
 ïåðéà ïåâë àðåâðã àúåèùôúà òé÷øä éîòèã
 é÷éãöîå àðåâðá éìæàå åèéùôá éèùôúîã

é÷ñôã éîòèã é÷åñô ïåðéà íéáøää ïåäéðìèîá 
]ïéâáã) [ïéâáå(äìî òîúùà êë å  ïååúà åøéäæé

ðìèîá àãçë ïéøäðå éãå÷ðååï åîéúñã àæøá 
àúåðìèîáïåðéàá æïéîéúñ ïéìéáù ç éàäî 

àìë èùôúàè òé÷øä øäæë åøéäæé íéìéëùîäå 
ïéëîñå ïéîéé÷ ïåðéàéïåéøôà àåääã àé íéìéëùîä 

 éìëúñî ïåðéàã ïéàìò ïéëîñå ïéîéé÷ ïåðéà
éøèöàã äî ìëá åðúìëñá ïåéøôà àåää ê

ïéëîñåáé) àøúñå ïéáø( ]àøúåñ íéáø [> äéáã
àøúåñ <àãâé øîà úàã äîë )á àî íéìäú (

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר( מה שחסר כאן בסוף הספר' עי א
  .'ן פרק א"א וזו"ח שער הולדת או"ע' עי ב
  ).הערת הזוהר(תקונים כד  ג
י ניגון הטעמים שיש "כל האותיות עם הנקודות אשר להם הם מתנענעים בהיותך מנענע אותם ע ד

  ).א"ד(לאותיות ודבר זה מבורר בפרדס בשער הטעמים 
  ).א"ד(לתיבה פסיק שיש בטעמים שמפסיק בין תיבה  ה
 ).א"ד(י כך נשמע הדיבור "ע ו
æ) ð"ïåðéàá à (ïåðéàë) ôã"å.( 

 ).יהל אור(ד והן אותיות ונקודות "ב שבילין דנפקין מקוץ התחתון של יו"שהן ל ח
 ינותא עביד משחתא במדידורדבוצינא דק -ב "כא ע[א "ח עט ע"תז' ועי, ד זה שהוא סתימו"ל מהיו"ר ט
 ).יהל אור] ('וכו

 ).א"ד(עמודים ואדנים  י
והם . ק נקרא אפריון כשהם בכלל"ל ו"ר). א"ד(א ”ז ע"תרומה קכ' ן דא היכלא דלתתא ועאפריו' פי יא

 ).א"נ(ם "א. נקראים עצי הלבנון
áé )ð"äéáã à ( àã àøúñ äéìéã)ôã"å.( 

 .א"זוהר הרקיע כא ע' עי יג
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 בכל אפריון באותו ולהסתכל ןילעי יכולים
  שעומד אותו ,"הרקיע כזהר. "שצריך מה

á àî ( àì éàã åøéäæé ìã ìà ìéëùî éøùà
 àìëúñàìå àðééòì ïéìëé àì ïéøäð àìå åøéäæé

òé÷øä øäæë êéøèöàã äî ìëá ïåéøôà àåääáà 
àîéé÷ã àåää  

  æè/à  
 בו שכתוב ,המשכילים אותם גבי על

 הקרח כעין רקיע החיה ראשי על ודמות"
 שמאיר זהר ,לתורה שמאיר זהר ".הנורא

 ואותם ,חיה אותה של ראשים לאותם
 ,תמיד שמאירים משכילים הם ראשים

 האור לאותו רקיע לאותו ומסתכלים
 שמאיר התורה אור וזהו ,משם שיוצא
  .פסקנ ולא תמיד

ò"â äéá áéúëã íéìéëùî ïåðéà ) à ìà÷æçé
áë (äéçä éùàø ìò úåîãåáòé÷ø âéòë  çø÷ä ï

ã øäæ àøåðääàåäã øéäðã øäæ àúééøåàì øéäð 
 ïåðéà éùàø ïåðéàå äéç àéääã éùàø ïåðéàì
 òé÷ø àåääì ïìëúñîå øéãú ïéøäðã íéìéëùî
 åøéäð åäéà àãå ïîúî ÷éôðã åøéäð àåääì

÷éñô àìå øéãú øéäðã àúééøåàãä:  
 "היתה" ,"' וגוובהו תהו היתה והארץ"

 יצאה ,המים ךבתו שלג ,לזה דםומק ,דוקא
 ,במים שלג של כח באותו זוהמא ממנה
 , פסולתבה והיתה ,חזקה אש בה והכה

 )מדור( ממקום "תהו" ונעשתה והוסרה
 רוריב "ובהו" ,לתוהפס קן ,זוהמאה

 בההתיישב ו , פסולתמתוך שהתברר
 שךוח ואותו ,חזקה אש של הסוד ,החושך

åâå åäáå åäú äúéä õøàäå ')á à úéùàøá (
àðã úîã÷î à÷ééã äúéäåàééî åâ àâìú æà÷ôð ç 

àâìúã àìéç àåääá àîäåæ äðéîè àééîá 
äåäå àôé÷ú àùà äá ùé÷àåé úìåñô äá 

úàéãòúàåàéáéúãéáòúàå âéäú "åãé )øúàî( 
]àøåãî[àîäåæã åèúìåñôã àðé÷ æèäáå " åøéøá å

 äá áùééúàå úìåñô åâî øéøáúàãàæø êùçà 

                                                                                                                                                                                     

, והוא יסוד דבינה שנקרא הרקיע, ק"הוא בינה שעומדת על הו). א"נ(ם "א. י"ת העומד על נה"היינו ת א
ש בינה שבתוכה נגיד וממנה "ולכן כינה אותו ע,  דנגיד ונפיק דלא פסיקוזהו הנהר, ק"וממנה יוצא הדעת לו

 ).יהל אור(וזהו זוהר הרקיע של הרקיע , יוצא
תלת גווני ) א"טו ע(ב "ז יד ע"ש בתיקו"כמ, והן ראשי של הבת שהיא החיה, ת שהן ראשי האבות"חג ב

והיא גלידא תקיפא שהוא , וא בינהוהרקיע שעל גבי אבהן ה, אלה ראשי בית תמן ראש תמן בת', עינא כו
 ).יהל אור(הקרח הנורא 

 ).א"נ(ם "א. ת"י רקיע ת"ראשי נה' החיה מ ג
 ).יהל אור(ק "הוא הדעת דנהיר לו ד
 ).ה ומצדיקי"ב ד"ח יז ע"א בתז"בהגר( בינה ימא דאורייתא שהיא ונהר יוצא מעדן יוצא תמיד ה
 ).יהל אור(ל בעולם התהו ששם ארעא אתבטלת "ר ו
, )ד"ב ע”א ע"ה ח"דע(דהיינו עולם התהו אשר קודם התיקון דמעשה בראשית ). א"ד(שלג תוך המים  ז

  ).ג"ב צו ע"כללים ח(ואז נבראו כל שרשיהם העצמיים של כל העולמות 
ç  å÷ôð)øåà ìäé.( 

' והעיר כי קודם חלק ה, ויצק עליהם שלג ונעשה עפר) א"א מי"פ(י "ש בס"כמ, כי ארץ נבראת ממים ט
וזהו , ד הן קפויים ולבנים כשלג"ומ, ן הן צלולים ואדומים"ומ, נ כידוע"ד ומ"והן מ, יםהמים לשני חלק' ית

 ).יהל אור(ב נתיבות "ל, שלג שתחת כסא הכבוד כי כסא הכבוד הוא אמא שהיא כסא לכבוד שהוא חכמה
 ).יהל אור(סוד הגבורות , ל"הוא בוצינא הנ י

 ).אוריהל ] ( ואתעדי-לפי גרסתו [ל והוסר הפסולת "ר יא
áé  éãòúàå)øåà ìäé.( 

âé øâä úåäâä"à .@ 

והן תהו ובהו , אותיות השם כידוע' והן ד', והיאך הפסולת יצאו מכל א, הגוונים' עכשיו מפרש ד יד
' ה, וחשך הוא אשא תקיפא' והענין כי תהו הוא עולם התהו ובהו הוא עולם התיקון וכו, וחשך ורוח

, ד של השם"ם הוא יוורוח אלקי' וכו' ששם גניז בוצינא דקרדינותא גו מעוי דאמא וכו, ראשונה של השם
 ).יהל אור(מחכמה הנקרא קדש , שהוא רוח הקודש

 ).א"ד(מדור הזוהמא שהם הקליפות  טו
 ).יהל אור(קינא דמסאבותא , ל שרש קין"ר טז
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 פסולת אותה גבי על ו"תה אותו על סהיכ
  .וממנ תקנההתו

àæø êùçàêùç àåääå àôé÷ú àùàã áéôç â ìò 
 éáâ]àåää[äú " ìò å]éáâ[úìåñô àåää ã 

]äéðéî úð÷úúàå) [äá ó÷úúàå(ä:  
 שיצאה רוח הקודש ,"אלהים ורוח"

 ".המים פני על מרחפת" וזו ,חיים מאלהים
 אחת דקיקות נבררה ,נשבה זו שרוח אחר
 ,זוהמאה שביב כמו , פסולתאותה מתוך

 ,םיופעמי פעם ונצרפה פהונצנ כשנבררה
  זוהמאבה שאין זוהמא אותה שנשארה עד

 ממנו יצא ,ונצרף נברר הזה כשהתהו ,כלל
 ומשבר הרים מפרק וחזק גדולה רוח"

 בהם נברר ,אליהו שראה אותו ,"סלעים
 ואחר" שכתוב ,רעש ממנו ויצא ,ונצרף
 בסוד ונכלל החושך ונברר ".רעש הרוח
 נברר ".אש הרעש ואחר" שכתוב ,אש שלו

". דקה דממה קול" שלו בסוד ונכלל הרוח
 דמות ולא צבע בו שאין מקוםהוא  "תהו"

 הוא עכשיו ,הדמות בסוד נכלל ולא
 .כלל דמות לו אין בו כשמסתכליםו, בדמות

 שנראה( לזה פרט להתלבש לבוש יש לכל
 ציורלו  יש "ו"בה). "היה ולא כלל ואיננו בו

 החקיקה בתוך שקועות אבנים ,ודמות
 חקיקה מתוך יוצאים ,תהו של )פהיקל(

 תועלת מושכים ומשם ,שם השקועה

éäìà çåøå"àùãå÷ çåø íåéäìàî ÷éôðã " í
íééçæàãå çúôçøî è éàäã øúá íéîä éðô ìò 

å÷é÷ã øéøáà áéùð çåøãç éúìåñô àåää åâî àé 
àîäåæã àñéèëáé øéøáà ãë )óéðöàåð "à (

ã ãò ïéøúå àðîæ óéøöàåà àîäåæ àåää øàúù
 øéøáà åäú éàä ãë ììë àîäåæ äéá úéìã

]÷éôð óéøöàå) [óéðöàå( äéðî )àé èé à íéëìî (
íéòìñ øáùîå íéøä ÷øôî ÷æçå äìåãâ çåøâé 

åäá øéøáà åäéìà àîçã àåääãé >óéøöàå <
)éðöàåó( áéúëã ùòø äéðî ÷ôðå )íù ( øçàå

 ùòø çåøä)å( äéìéã àæøá ìéìëàå êùç øéøáà
 áéúëã ùà)áé íù ( øéøáà ùà ùòøä øçàå

äéìéã àæøá ìéìëúàå çåøåè ä÷ã äîîã ìå÷ 
äú"åæèïååâ äéá úéìã øúà æé àìå àð÷åéã àìå 

 àð÷åéãá åäéà àúùä àð÷åéãã àæøá ìéìëúà
ììë àð÷åéã äéì úéì äéá ïìëúñî ãë àìëì 

 éàä øá àùáìúàì àùåáì úéà) äéá éæçúàã

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(ומינה אתתקנת ההוא פסולת , והוא אתקיף לתהו, ל"כנ א
ם של חנם ריקם "נוספת כמם "טי שמלת תהום נגזר ממלת תהו והמ"וכתב הריקאנ. מכסה על התהו ב

ב "ג ע"ח ופקודי רל"והוא רמז לשכינה ושם היו הקליפות מקיפות עד שנתברר המוח מהקליפי עיין ויקהל ר
 ).א"ד(א "ז ע"ח והכל היה גנוז בארץ עד שנתברר כל אחד להוייתו עיין פנחס רכ"ותיקונים סוף תקון י

â  éôçã)ôã"å.( 

  ).א"ד(נכנס אותו פסולת שהוא הקליפה  ד
, )א"א ג ע"ה ח"דע(' ס דקלי"שבי' הקלי' המה ד, תהו בהו חושך ורוח. ת בעניין זה ביהל אוראריכו' עי ה

כ בכללות גם "הם ג' ע דקלי"והם אבי, )ד"א עו ע"ה ח"דע(א "תרומה קלא ע' ועי. היסודות' והם שורש ד
 ).א"ב פט ע"ה ח"דע(יסודות ' והם הפסולת שבד, )ב"א עז ע"ה ח"דע(בפרטות בכל עולם ועולם 

 ).יהל אור(חכמה שנקרא קודש , ל"כנ, של השם' הוא י ו
 ).יהל אור(אחת רוח אלקים חיים ) ט"א מ"פ(י "ש ס"וז ז
ç  åäéà)ñåðøåà ìäéá ó.( 

 ).יהל אור(דמניה אתתקנו החסדים  ט
 ).יהל אור(י "ובה שם אדנ, אחרונה' תהו הוא ה). א"ד(דקות אחד  י

  ).א"ד(לשון בורר החסדים מן הדינים  יא
ט ומעופף וצף על פני הקדרה שמבשלים בו אצל האש ואותו זוהמא כעפיפת הזוהמא שהוא ש יב

  ).א"ד(' מסלקים מהקדרה מעט מעט עד שלא נשאר בו זוהמא כלל אף כן הענין בקליפות החיצונו
  ).הערת הזוהר(א "צו ל ע יג
 ).ו"לש(א "ב רג ע"ח' ועי יד
  ).הערת הזוהר(ב ותיקון לח "יתרו פא ע טו
ו דבר "ו ה"י אדם שאין בו ממש בוהו בחסד דבר שיש בו ממש בתהו בינה דבר המתהא בנ' גי טז

 ).א"ד(המלביש את התוהו 
 ).יהל אור(ר "אמ' והוא עפר שמתפעלת מג, ל דלית לה מגרמה כלום"כנ יז



úéùàøá 

8 

 תועלת מושכים ,לבוש של בציור לעולם
 ועל .למעלה ממטה ועולה ,למטה מלמעלה

 .באויר תלויים אלה ,לחיםו וביםקנ הם זה
 משם שעולים באויר תלויים לפעמים
 ביום מתחבאים הם ולפעמים ,למעלה

 להזין התהום וךמת מים ומוציאים ,נןוהמע
 ושטות השמח אז שהרי ,משם ו"התה את

. בעולם התהו שמתפשט )שאין( )ושעה(
 אש צבע בחזקה שחורה אש הוא ,שךוח

 חזקה קהויר אש במראה חזקה מהואד
 .הכל שכולל כצבע@ ,לבנה אש בציור

 את מחזק וזה ,שיםהֵא כלב חזקחושך 
 ,חשוכה אש איננוו ,אש הוא חושך .ו"התה
 סוד וזה ,התהו את מחזקתש למתי פרט

 עשו את ויקרא מראות עיניו ותכהינה"
 ואז ,לרע פנים שמסביר רע פני חושך ."'וגו

 וזהו ,אותו לחזק עליו ששורה , חושךנקרא
  ".תהום פני על שךווח" סוד

 ïéðáà àð÷åéãå àøåéö)ïéò÷ùî] (ïéò÷úùîã[à åâ 
 àôéìâ]ð"äôéì÷ à[ àôéìâ åâ é÷ôð åäúã 

 àîìòì àúìòåú éëùî ïîúîå ïîú ïò÷ùîã
 àúúì àìéòî àúìòåú éëùî àùåáìã àøåéöá

ã ìòå àìéòì àúúî é÷ìñåïéáå÷ð àáïéîìåôîå â 
àøéåàá ïééìú ïéðîæì àøéåàá ïééìú éðäã ] é÷ìñã

àìéòì ïîúî[ïéøîèî ïéðîæì äàáéòã àîåéá å 
ôîåéïééî é÷æ ]î[äú àðæúàì àîåäú åâ" ïîúî å

àúåèùå äåãç ïéãë àäãç à÷ãèèùôúà  åäúé 
 ïååâá óé÷ú àîëåà àùà àåä êùç àîìòá
 óé÷ú à÷åøé àùà åæéçá óé÷ú à÷îåñ àùà

øåéöáàéç àùà é àøåå]ëïååâ[áé êùç àìë ìéìëã 
äúì óé÷úà àãå ïéùà ìëá óé÷ú" àåä êùç å

 óé÷úà ãë øá àëåùç àùà åäéà åàìå àùà
 àã àæøå åäúì)à æë úéùàøá (éäëúåäðâé åéðéò 

 úåàøî]åùò úà àø÷éå[åâå  ' òø éðô êùç
 äéìò éøùã êùç éø÷à ïéãëå òøì ïéôðà øáñàã

çå àã àæøå äéì àô÷úàìíåäú éðô ìò êù 
)á à úéùàøá(ãé:  

 ומחזק ,בהו על ששורה קול הוא ,ח"רו
 סוד וזה ,שצריך מה בכל אותו ומנהיג אותו

 אלהים רוח" וכן ,"המים על 'ה קול"

åø"ìå÷ àåä çåèåäá ìò éøàùã æè äéì óé÷úàå 
 àã àæøå êéøèöàã äî ìëá äéì âéäðàå) íéìäú

â èë (åäé ìå÷"éäìà çåø ïëå íéîä ìò ä" í

                                                                                                                                                                                     

ומתגלין בתהו , והן משתקעין, ח שית אבנין"ש בתז"כמ, וכולן נקראים אבנין. ל"כנ, של השם' ו, ק"הן ו א
 ).יהל אור(ק במלכות "דהיינו ו, ש הנצנים נראו בארץ"כמ,  תתאה'ה, ל"כנ, שהוא עפרא

á  ïáé÷ð)øåà ìäé.(  
י תמידת הליכות המים דרך שם נעשים האבנים "נקובים שיכולים המים עליונים לילך דרך נקיבתו וע ג

הן קול ודבור דנפקין ', א ונוק"ידוע כי ז). א"נ(ב "הרש. לחים במיין נוקבין' פי). א"ד(ההם בריאים וחזקים 
היא עושה כל ' שהוא דבר ה' כי הנוק, והכל במאמר פיו, שמים נעשו' כי בדבר ה' פי.  בינה,מן שופר

  ).יהל אור(הפעולת כידוע 
 ).יהל אור (ג האות כזה "היינו כי הרפה תלייא באוירא ע ד
 ).יהל אור(ודגש בתוך האותר מטמרן , ג האות באוירא"רפה ע, והוא דגש ורפה ה
 ).א"ד(שהדין שולט בו ביום המעונן ורמז ליום  ו
ואז היו , והוא דיבור, ק נפש"מהו' מלכות דכל א', שאז יצאו כולם בסוד הנוק, ז בעולם התהו"והנה כ ז

 ).יהל אור(ב אותיות "כולם בסוד דיבור כ
ç "àúåèùå äåãç "øâä úåäâäá ÷çîð"à , àúéà åîå÷îáå"àúåèùôúà." 

è )ð"äúòùå à ( à÷ã)ð"àìã à) (ôã"å.( 

אחרונה ' בסוד תהו ה, משחת להן, מלכות הנקראת שעה, דהיינו השחוק של שטות הרשעים שהשעה י
 ).@א"ת הגר דלא כהגהו–יהל אור (

  ).הערת הזוהר(פקודי רמג ותרומה קכח  יא
áé  ïååâ)ôã"å.( 

 ).הערת הזוהר(ד "כאן שייך מה שבסוף הספר סימן למ יג
 .אריכות ביהל אור' עי יד
 ).יהל אור(' של השם דאתקיף לו' הוא י טו
 ).ו"לש(ב "זוהר הרקיע דף נו ע' ח ועי"ג פ"ח' ש שער ב"מבו' עי טז
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 שקועות אבנים ".המים פני על מרחפת
 ועל ,מים יוצאים שמהם התהומות בתוך

 ומחזקת מנהיגה רוח המים פני נקראו זה
 וזה ראוי לוכ זה ,תהום פני .פנים לאותם

 .י"שד שם שורה עליו ,ו"תה .לו ראויכ
 עליו , חושך.ת"צבאו שם שרוי עליו ,ו"בה

 שם שרוי עליה ,רוח .אלהים שם שרוי
 'ה ברוח לא הרים מפרק חזק רוח. "ה"יהו
 עליו שולט י"שד שהרי ,בו אין זה םֵׁש ,"'וגו

 רעש הרוח ואחר. "התהו )סתר של( בסוד
 בו שולט צבאות שם שהרי ,"'ה ברעש לא

 ,רעש הבהו נקרא כך ועל ,הבהו בסוד
 לא ,אש הרעש ואחר .רעש בלא שאינו
 מצד בו שולט אלהים םֵׁש שהרי ,'ה באש

 כאן .דקה דממה קול האש ואחר .החושך
 שהם ,כאן פרקים ארבעה .ה"יהו שם נמצא
 אותם של ידועים ואיברים הגוף פרקי

 חקוק םֵׁש וכאן ,עשר שנים והם ,ארבעה
 לאליהו שנמסר אותיות עשרה שתים של

  .במערה

 éîåäú åâ ïò÷ùî ïéðáà íéîä éðô ìò úôçøî
ïåø÷à àã ìòå ïåäðî àééî é÷ôðãà éðô ]íéîä [

)íåäú(çåø  éðô íéðô ïåðéàì óé÷úàå âéäðà 
]íåäú) [íéîä( )å( äéì êéøèöàã äîë àã]àãå[ 
>äéì êéøèöàã äîë<äú "àéøù äéìò åáíù â 

ãù"éãäá "åàáö íù àéøù äéìò å"úä äéìò êùç 
éäìà íù àéøù"åäé íù àéøù äéìò çåø í"äå 

 íéøä ÷øôî ÷æç çåø]åäé çåøá àì"ä[åâå  '
)àé èé à íéëìî (]àîù[àì àã  àäã äéá éåä 

ãù" àèìù é]äéìò[ àæøá )àøúñã (åäúãæ øçàå 
åäé ùòøá àì ùòø çåøä" úåàáö íù àäã ä

 ùòø åäá éø÷à àã ìòå åäáã àæøá äéá àèìù
àìá åäéà åàìãçùà ùòøä øçàå ùòø ) åâå'( àì 

åäé ùàá"éäìàã àîù àäã ä" äéá àèìù í
 àëä ä÷ã äîîã ìå÷ ùàä øçàå êùçã àøèñî

åäé íù çëúùà" ïåðéàã àëä ïé÷øô òáøà ä
àôåâ é÷øôè ïåðéàå äòáøà ïåðéàã ïòéãé ïéøáàå 

øñéøúéàîù àëäå àéïååúà øñéøúã àôéìâ áé 
øñîúàãâéäøòîá åäéìàì ãé  

  æè/á  
 מכאן ,"אור ויהי אור יהי אלהים ויאמר"
 נברא איך גנזים למצא התחלהה היא

îàéåéäìà ø" øåà éäéå øåà éäé í) à úéùàøá

                                                                                                                                                                                     

 ).ה"של(ודא ) נים פני המיםרוח אנהיג ואתקיף לאינון פ(פני המים  א
וזהו , בהו נצח, תהו הוד, נצח והוד,חסד גבורה , דרועין ורגלין, סטרין' דגלים לד' הן ד' כי אלו הד ב

 ).יהל אור(איהו בנצח ואיהי בהוד , י יסוד ומלכות"ושד, צבאות
 ).א"ד(א "ואלו השמות שולטים על הקליפות וענין השמות ויקרא י ג
ã åàáö- ú)øåà ìäé.( 

ä ãù" é)øåà ìäé.( 

 ).ב"ש מב ע"הקדו(א דאצילות "בזהוא שורש הרוח ש ו
 ).ה"של(דתהו ) דסתרא(ברזא  ז
 ).יהל אור(ל המטר "ר ח
  ).א"ד(אברי הגוף  ט
 ).יהל אור(ב "וכן שם של י, בפרקין" הרי הן י' פרקין בכל א' ג, דרועין ורגלין, ל"דגלים הנ' כי ד י

 ).הערת הזוהר(כו ' השמטות סי' עי יא
  ).א"נ(ם "א.  קראיה דכתיבי בהני"פ הוי"היינו ג יב
ה בתוך הענן "א ושם זה הזכיר מרע”א ע"ל טס עיין ויקהל ר"שם זה שולט באויר ובו היה אליהו ז יג

  ).ו"לש(ל בשלח דף נח "צ). א"ד(ב ”ב ע"א ושלח לך קע”בשלח צה ע' פ' להבריח את קמואל כנז
מין דלא אתגלין לפנינו עד סתי' מה שנדפס כאן בדפוס מנטובה קרימונא לובלין וכתיב אפריון וכו יד

 ).הערת הזוהר(ב "א ודף ל ע"הוא לקמן בדף כט ע
 .זוהר הרקיע' עי טו
 ).א"ד(למצוא אוצרות וסודות עליונות  טז
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 ואחר ,בכלל היה כאן שעד ,בפרט העולם
 עד .וכלל ופרט כלל להיות כללה חזר כך

 .סוף אין מסוד באויר תלוי הכל היה כאן
 הסוד ,העליון בהיכל הכח שהתפשט כיון
 ויאמר" ,אמירה בו כתוב ,אלהים של

 אמירה בו כתוב לא למעלה שהרי ,"אלהים
 ,מאמר הוא שבראשית גב על ואף .בפרט
 "ויאמר"שהרי . ויאמר בו כתוב לא אבל
הוא  ,מרויא .ולדעת לולשא עומד הואהזה 

 איןש מסוד ,בחשאי והרמתו שהתרומם כח
 ויאמר" .המחשבה )בראש( בסוד סוף

 ממה ההיכל אותו הוליד עכשיו "אלהים
 .בחשאי והוליד ,דשוק של מזרע שהוסר

 שהוליד מי ,בחוץ נשמע לדשנווההוא 
 כיון ,כלל נשמע שלא בחשאי הוליד ,אותו
 שנשמע קול נעשה ,שיצא מה ממנו שיצא
  .בחוץ

ãòã èøôá àîìò éøáúà êéäà ììëá äåä àëä 
éåäîì ììë øãäúà øúáåá ãò ììëå èøôå ììë 

 óåñ ïéàã àæøî àøéåàá àéìú àìë äåä àëä
 àæø äàìò àìëéäá àìéç èùôúàã ïåéë

éäìàã"éäìà øîàéå äøéîà äéá áéúë í" í àäã
 áâ ìò óàå èøôá äøéîà äéá áéúë àì àìéòì
 äéá áéúë àì ìáà àåä øîàî úéùàøáã

øîàéåâã àã òãðîìå ìàùîì àîéé÷ åäéà øîàéåä 
àìéç øîàéåå íøúàã àúåîøàæéàùçá ç àæøî 

 àæøá óåñ ïéàã]ð"àùéøá à[ øîàéå äáùçîã 
>éäìà"í<àúùä è äîî àìëéä àåää ãéìåà 
>úàéãòúàã <)éãòàã( àòøæî  ãéìåàå ùã÷ã

 ïàî øáì òîúùà ãìéúàã àåääå éàùçá
 ììë òîúùà àìã éàùçá ãéìåà äéì ãéìåàã
 ìå÷ ãéáòúà ÷ôðã ïàî äéðî ÷ôðã ïåéë

øáì òîúùàãé:  
 .יצא זה בסוד שיצא מה כל ,"אור יהי"

 ,ה"י שהוא ,ואמא אבא של סוד על "יהי"
 להיות הראשונהנקודה ל חזר כך אחר

 ויהי" ".אור" ,אחר לדבר להתפשט ראשית
 ,סתום סוד זה אור .היה שכבר אור ,"אור

 øåà éäé)â à úéùàøá ( àæøá ÷ôðã äî ìë
÷ôð àãàéé åäéàã àîéàå àáàã àæø ìò éäé " ä

äàîã÷ äãå÷ðì øãäúà øúáìåáé éåäîì 
 àøçà äìîì àèùôúàì àúåøéù]øåà[ øåà éäéå 

åà äåä øáëã øåààîéúñ àæø àã øâé 

                                                                                                                                                                                     

  .זוהר הרקיע' עי א
 ).א"ד(א "ד ע"א בזוהר ואתחנן רס"ז סוף ע"א וכ"ב ע"א ובמנחת יהודה י"תקונים תקון מ ב
  ).א"ד(ר "י או"אותיות מ ג
ã  àäã)øâä úåäâä"à.(  
אלוקינו ' ן ולחקור בו מן הבנין ולמטה אבל משם ולמעלה אין דורשין דכתיב הנסתרות להלישא ולית ה

 ).א"ד(וזהו כבוד אלקים הסתר דבר 
). א"ד(שמשם מתחילות התרומות והמעשרות השפע והברכה מלעילא ). ה"של(ויאמר אלקים חילא  ו

  ).ה ואמר בחכמה"ב ד"צ טו ע"א על ספד"בהגר(וכאן מתבאר שכל עניני חכמה הם בחשאי , כלומר חכמה
æ  àúåîøàå)ôã"å.( 

 ).הערת הזוהר(ב "ויחי רלד ע). א"ד(א ואמרת בלבבך "כל אמירה בחשאי כד ח
  ).הערת הזוהר(ב "לעיל טו ע ט
מאן דאוליד בחשאי דלא אשתמע כלל כיון דנפיק מניה מאן דנפיק אתעביד קול (אשתמע לבר  י

 .אריכות ביהל אור' עי). ה"של) (דאשתמע לבר
  ).ערת הזוהרה(ב "רלב ע יא
שהרי ) ח פרק ב"ח שער רפ"ע(א ולא במקום זרועותיו "ב דא"א יהיו למעלה במקום חו"מן הראוי שאו יב

ה "ג ד"צ יג ע"א על ספד"בבהגר' ועי, )ב"ב צ ע"ביאורים ח(כ כאן "ממקום זה הם נמשכים ומתהוים כמש
 .היינו דכתיב

אז  הגם ש,ביום הראשון עצמודהיינו ). ו"לש ()א"קי ע(' ענף כה סימן ד' ב דרוש ד"ה ח"ספר הדע' עי יג
ראוי אלא כז לא האיר בהם " עכ, הוא היה באמת היסוד והשורש דכל הבריאה כולהשכן ,נתגלה אותו האור

 הוא רק לעתיד  הארתו אך עיקר,האיר עד מוצאי שבת בראשיתל המשיך ו,חטאשר עד " שנברא אדהמאז
א הנקודה י וה,לפנימיות דכל העולמות כולםנתפשט מאויר ' הי). ד"עוד קי ע' ועי, ג"ב סה ע"ה ח"הדע(לבא 

 כדאיתא "היכל הקודש המכוון באמצע"בחינה המכונה  והוא , אותם מבפניםתהפנימית שבהם הנושא
דהיינו אור האוירא ) א"ש סב ע"הקדו (ד ואשתאר למעלה אור שהוא המקיף את כולם"ספר יצירה פב

ונתגלה , א"ובקע הקד, ס"שהוא ברזא דא, א"כלומר מנהירו דרדל, )ד"א נו ע"כללים ח(א "הנמשך מרדל
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 של מסוד ונבקעה שהתפשטה התפשטות
 להיבתח בקע .סתוםה העליון האויר סתר

 ,שלו מסוד אחת סתומה נקודה והוציא
 להיוג שלו מאויר בקע סוף אין שהרי

 מה ,התפשטה זו 'שי כיון .'י זונקודה 
 אותו של סוד מאותו אור נמצא שנשאר

 נקודה ממנו כשנמצאה. סתום אויר
 הגיע עליו כך אחר התגלתה 'י ,ראשונה

 הוא והוא ,יצא שהתפשט כיון .הגיע ולא
 שכבר אור והיינו ,מאויר שנשאר האור
 ,ונגנז והסתלק יצא .עומד וזה ,היה

 מגיעה שתהיה ממנו אחת נקודה ונשארה
 מגיע , נקודהבאותה גניזות בדרך תמיד
 ראשונהנקודה  בדרך בו מאיר ,מגיע ולא

 ,בזה זה אחוז הכל ולכן ,ממנו שיצאה
 עולים הכל ,כשעולה, ובזה בזה מאיר

  .בו ונאחזים

 àøúñã àæøî ò÷áúàå èùôúàã àúåèùôúà
àîéúñ äàìò øéåàãà ãç ÷éôàå àúéîã÷á ò÷á 

 ò÷á óåñ ïéà àäã äéìéã àæøî àîéúñ äãå÷ð
äéìéã àøéåàîá é éàäã ïåéë é äãå÷ð éàä éìâå 

 àæø àåääî øåà çëúùà øàúùàã äî èùôúà
 äãå÷ð äéðî çëúùà ãë äàîéúñ øéåà àåääã

âúà é äàîã÷éèî àìå éèî äéìò øúáì éìâ ïåéë 
øéåàî øàúùàã øåà àåä åäéàå ÷ôð èùôúàãã 

 ÷ìúñàå ÷ôð àîéé÷ àäå äåä øáëã øåà åðééäå
]æéðâúàå) [ãéâðúàå(øàúùàå ä äéðî äãå÷ð ãç 

éèî éåäîìåàá øéãú å äãå÷ð àéääá åæéðâ çø
 äàîã÷ äãå÷ð çøàá äéá øéäð éèî àìå éèî

çà àìë êë ïéâáå äéðî ÷ôðã øéäð àãá àã ãé
éàäáéàäáå æ ç]÷éìñ[ ïãçàúàå ïé÷ìñ àìë 

äéáè:  
 ,סוף איןשל  במקום ונגנז מגיע והוא

 היא אור נקודת אותה .אחד נעשה והכל
 האותיות שבע בו ומאירים ומתפשט ,אור
 חושך יצא .היו יםִחוַל נקרשו ולא ,ב"א של

 של אחרות אותיות שבע בו ויצאו ,כך אחר

éàã øúàá æéðâàå éèî åäéàå"åñ ï" ãç àìëå ó
ää ãéáòúàå èùôúàå åäéà øåà øåàã äãå÷ð à

ôìàã ïååúà òáù äéá åøéäðå àìå àúéá à
 äéá å÷ôðå øúáì êùç ÷ôð ååä íéçìå åùéø÷à

                                                                                                                                                                                     

כללים (' שער התיקון פרק ב' עי. והוא הזיווג שהוא לצורך התיקון, )א"א נז ע"כללים ח(והאיר דרך המצח 
צ "א על ספד"בבהגר' ועי. א"ד ול ע"ב כט ע"ח, א"קיא ע, ב"א וע"א קא ע"עוד כללים ח' ועי, )ב"א צא ע"ח

ח ה "א על תז"בבהגר'  עי–לעניין כתר [שכאן מתבאר שאבא הוא בסוד אוירא , ה ואמר אזדכך" דב"ה ע
  .'ונשאר י" אויר"מ" אור"וכן עניין יציאת ] ה לב"א ד"ע

והוא ) ב"א קב ע"כללים ח(והוא בחינת חכמה אבא היוצא מאוירא עלאה ). ה"של(המאמר בחייט ' פי א
צ "א על ספד"בהגר(מכאן ראיה לכך ששורש כל שפע הוא באוירא . )א"ש טז ע"הקדו(העולם דקו וצמצום 

 דבר מנםא, אור השמש וכיוצא בוכגון , אחרקור מבא מ אורוהוא דבר שאור ). ש אתייחד"ה ז"ג ד"טז ע
 ).א"ח נ ע"א על תז"בהגר ( נקרא אורנואיבכח עצמו המאיר 

 ).ג"א פ ע"ביאורים ח(כתר  ב
וזהו , באריכות' כללים כלל טו ענף ח' עי. א"א ונח סה ע" לעיל טו ע'עי). הערת הזוהר(ב "נח סה ע ג

זהו כעניין . 'ף פרק ב"ח שער אח"ע' ועי) ג"ש סד ע"הקדו(שלעולם אינו מסתלק לגמרי " רצוא ושוב"כעניין 
  ).ד"י ט ע"א על ס"בבהגר(שאין יכולת להשיגו " רצוא ושוב"

וכן הוא בפירוש . והאור נשאר למעלה, הוא שמאיר'  שהי,ב"ז כ ע"ותיקו, ב"צ ה ע"א על ספד"בהגר' עי ד
היא הרי החכמה מאוירא יציאת היינו '  היתאייצש ,ג"א פ ע"חו ביאורים "לש' ועי. ש"א ע"ע לג ע"בב

ה בגין "א ד"ח יט ע"א על תז"בבהגר' ועי .מאיר על ידי החכמה הכתרש דהיינו . אורוגורמת להוויית ,הכתר
כ אור המאיר מושג לכל והוא אור "משא, אור הגנוז שאינו מושג כלל כמו האויראאוירא הוא , ל"דאית וז

אור דא רזא סתימא קאי על אוירא עלאה בין גולגלתא , ל"ג וז"א ח ע"יהל אור ח' ועי. ל"עכ', הגנוז באות י
מה שהוא חכ', ל י"ואתפשט ממנו מהאי אוירא הנ, סתים דסתימו כמבואר שם, ס"רזא דא' והוא נק, ומוחא
והוא זיווג הנעלם דמטי ולא מטי דאוירא ומוחא , והוא אתפשט מרזא דסתרא דאויר עלאה, תתאה

והוא , )א"ש סב ע"הקדו(' הכלול מאור וי" אויר קדמאה"זהו כלל הרשימו הנקרא . ל"עכ, ]מהמסדר[
 ).א"ב לא ע"ה ח"דע(אספקלריא דנהרא 

מטי ולא מטי דקא שריא על האור נוגעת ולא נקודת החולם שבמילת אור הנשארת מאויר והיינו ' פי ה
', ל אם נגנז האור ביום הראשון או ביום הד"א שקיימת סתירה בדברי חז"ב קי ע"ה ח"דע' ועי). א"ד(נוגעת 

  .'איתא שהיא היתה ביום הד) ו"ג פ"פ(ר "ואילו בב, שכן כאן משמע שהיתה הגניזה ביום הראשון דווקא
 ).ה"של(מניה כדין מטי  ו
 .אריכות ביהל אור' עי ז
ç  ãë)ôãá óñåð"å.( 

  ).ה ביה סליקו"ד ד"צ ד ע"א על ספד"בהגר(ס "כלומר במו ט
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 רקיע יצא .לחים ועמדו נקרשו ולא ב"הא
 בו ויצאו ,צדדים שני של קתומחל שהפריד
 שבע לגוִד .ב"כ אז ,אחרות אותיות שמונה
 ,זה צד של ושבע זה צד של אותיות
 עומדים והיו ,רקיע באותו לםוכ ונחקקו

 ,האותיות ונקרשו ,רקיע אותו נקרש .לחים
 שם ונחקקה ,בציוריהם רויוהצטי והתגלמו

 אל שהוא "אור יהי". החוצה להאיר התורה
 סוד "ויהי" .ראשון מאויר שיצא סוד ,גדול
 שנכלל אור ,אלהים שנקרא חושך של

 ,אלהים אל של מסוד ואז .בימין שמאל
  .בימין ושמאל בשמאל ימין נכלל

àúéá àôìàã ïøçà ïååúà òáùà åùéø÷à àìå 
íéçì åîéé÷åá ïéøúã ú÷åìçî ùéøôàã òé÷ø ÷ôð 

äéá å÷ôðå ïéøèñâ ïéãë ïéðøçà ïååúà àéðîú 
ë"áãåâìã ä òáù ]ïååúà[ òáùå àøèñ éàäã 

 ååäå òé÷ø àåääá åäìë åôéìâúàå àøèñ éàäã
 éîéé÷ ïååúà åùéø÷àå òé÷ø àåää ùéø÷à íéçì

 ïîú óéìâàå åäééøåéöá åøééöúàå åîéìâàå
 ìåãâ ìà àåäã øåà éäé øáì àøäðàì àúééøåà

éäéå äàîã÷ øéåàî ÷éôðã àæøå êùçã àæø 
éäìà éø÷àã" àðéîéá àìàîù ìéìëúàã øåà í

éäìà éåä ìàã àæøî ïéãëå" àðéîé ìéìëúà í
àðéîéá àìàîùå àìàîùáæ:  

 זה ,"טוב כי האור את אלהים וירא"
 מעלה האיר ,"טוב כי" .האמצעי עמוד
 ,ה"יהו בסוד הצדדים שאר ולכל ומטה
 ויבדל" .הצדדים כל את שאוחז השם

 הכל להיות קתומחל הפריד ,"' וגואלהים
  .שלם

éäìà àøéå" áåè éë øåàä úà í) à úéùàøá
ã (áåè éë àúéòöîàã àãåîò àãç àìéò øéäðà 

å àúúåììëèøàù åäé àæøá ïéøèñ " àîù ä
éäìà ìãáéå ïéøèñ ìëì ãéçàã"åâå í ')íù (
íéìù àìë éåäîì ú÷åìçî ùéøôàé:  

 קרא ,"ויקרא" מהו ,"' וגואלהים ויקרא"
 שעומד הזה השלם מהאור להוציא והזמין

 ,העולם יסוד שהוא אחד אור באמצע
 אור ומאותו .העולמות עומדים שעליו
 חי יסוד התפשט ,האמצעי עמוד ,שלם

לחושך ו" .הימין מצד יום שהוא ,העולמים
 מצד והוציא והזמין קרא ,"לילה קרא

 הלבנה ששולטת ,אחת נקבההחושך 

éäìà àø÷éå"íàéåâå  ')ä íù ( àø÷ àø÷éå åäî
íéìù øåà éàäî à÷ôàì ïéîæåáé àîéé÷ã 

 àãåñé åäéàã åøéäð ãç àúéòöîàá àîìòã
ïéîìò ïéîéé÷ äéìòãâé øåà àåääîå à íéìù

àúéòöîàã àãåîòãéïéîìò éç àãåñé èùôúà åè 
 äìéì àø÷ êùçìå àðéîéã àøèñî íåé åäéàã

)íù ( àá÷åð ãç êùçã àøèñî ÷éôàå ïéîæå àø÷

                                                                                                                                                                                     

ר אין "בג, כלומר). ו"לש(ב "כ כט ע"שעה' עי). א"ד(מנחת יהודה דף עב והריקנטי ביארו בענין אחר  א
 ).א"י ו ע"א על ס"בבהגר (צאתן מאימא עילאהל כי האותיות לא אתגלימו עד ,אותיות כלל

 ).יהל אור(' נ דטפה דכורא מים וכו"וכן בזווג זו, ת שהוא רוחא"והוא בת, א עביד שמיא"לקמן עז ע' עי ב
  ).א"נ(ם "א. ע"ס בט"ב דאח"מכאן סוד א ג
 ).ב"כט ע(כ דרושי עמידה פרק ב "שעה' עי ד
אתוון ' קפצו ז' ופי). א"ד(ב אותיות התורה ובהם נתיסד העולם "ב קפיצות שהם כ"קפצו אל הגלוי כ ה

 ).א"נ(ב "הרש. ת"אתוון דגבורה ונחקקו כולם בת' זדחסד ו
  ).א"נ(ל "א' ויהי בגי ו
אריכות בעניין ' ועי. 'א פרק ו"טנת' ועי, )ו"לש(ב "ש כו ע"ב וע"תרומה קנט ע). הערת הזוהר(א "לא ע ז

  ).ג"א עז ע"כללים ח(וכאן נכללו זה בזה , עד כאן יצאו החסדים לעצמם והגבורות לעצמם. זה ביהל אור
 ).א"נ(ה זהו עילא ותתא "ה יהו"אהי' כי טוב בגי ח
è  ìëå)ôã"å.( 

 ).הערת הזוהר(' ג' סי' עי י
 ).א"הגהות הגר(א ששייך לכאן "ב בסת"ח י ע"ז' עי יא
  .זוהר הרקיע' עי). א"נ(ם "א. ת"היינו ת יב
ש שהעולם קיים "ע" יסוד"ולכן נקרא . הרי הוא היסוד, כל העולם כולו עומד על סנפירו של הלויתן יג
 ).ג"ב מה ע"ה ח"דע(ו עלי

ãé "àúéòöîàã àãåîò "øâä úåäâäá ÷çîð"à , àúéà åîå÷îáå"àúéòöîàá."  
  ).ב"ב סה ע"ביאורים ח(ש שכל עיקרו נעשה רק על ידי תוספת אור "ע" מוסף"נקרא . זוהר הרקיע' עי טו
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 אדון ,י"אדנ של סוד ,בלילה ונקראת לילה
   .הארץ כל

  

àøäéñ àá÷åðà àæø äìéì éø÷àå àéìéìá àèìùã 
ðãàã" õøàä ìë ïåãà é  

 השלם העמוד באותו הימין נכנס
 ועלה ,השמאל בסוד כלול שבאמצע

  ולוקח ,ראשונה נקודה עד למעלה

 íéìù àãåîò àåääá àðéîé ìàò
]àúéòöîàáã) [àúéòöîàá àã( àæøá ìéìë 

äàîã÷ äãå÷ð ãò àìéòì ÷éìñå àìàîùãá 
ìéèðå  

  æé/à  
 , נקודותשלש של )כח( דבר שם ואוחז

 אין שהרי .דשוק זרע ,ק"חיר ק"שור ם"חול
 התחבר הכלו .הזה בסוד מלבד שנזרע זרע

 ולכן ,העולם יסוד והוציא האמצעי בעמוד
 שאוחז את הכל באור ',כל' נקרא

  .ההשתוקקות

 ïîú ãéçàå)äìî( ]àìéç[ìç ïéãå÷ð úìúã " í
øåù"øéç ÷"÷â òøãæàã àòøæ úéì àäã ùã÷ òøæ 

 àúéòöîàã àãåîòá àìë øáçúàå àã àæøá øá
]÷éôàå) [êéôàå( éø÷à êë ïéâáå àîìòã àãåñé 

ìëãéçàã  åøéäðá àìëì ã]ã[àúáåàéú  

 הדרגות בכל ,ומריח בכח לוהט השמאל
 אש של התלהטות ומאותו ,ריח מריח

 הלהט ואותו , הלבנהנקבה אותה הוציאה
 ושני.  מחושךשהיה בגלל חושך היה

 ,הללו הדרגות שתי הוציאו הללו הצדדים
 בעמוד אחוז היסוד .נקבה ואחד זכר אחד

 ,בו שהיתה אור תוספת מאותה האמצעי
 ועשה שלםנ האמצעי עמוד שאותו שכיון
 אור בו נוסף אז ,הצדדים לכל שלום

 ,בו שהכל חהשמב הצדדים ומכל מלמעלה
 יסוד יצא חהשמ של תוספת ומאותה

  .מוסף ונקרא העולמים

 ïéâøã åäìåëá çøàå àô÷åúá èéäì àìàîù
àçéø çøàäàùàã åèéäì àåääîå å àéää ÷éôà 

àá÷åðæä åèéäì àåääå àøäéñ  ïéâá êùç äå
 ïéâøã ïéøú å÷éôà ïéìà ïéøèñ ïéøúå êùçî äåäã
 àãåîòá ãéçà àãåñé àá÷åð ãçå øëã ãç ïéìà

àúéòöîàãç äéá äåäã àøåäð úôñåú àåääî 
íéìúùà àúéòöîàã àãåîò àåääã ïåéëãè 

 åøéäð äéá óñåúà ïéãë ïéøèñ ìëì íìù ãéáòå
àìéòîéïéøèñ ìëîå àéäéá àìëã äåãçá áé 

úôñåú àåääîå ïéîìòã àãåñé ÷éôð äåãçã 
óñåî éø÷àåâé  

                                                                                                                                                                                     

 ).ה וזהו"ג ד"צ י ע”א על ספד”בהגר(ובה יזכו למלכות , כלומר עטרת היסוד א
ח שער הולדת "ע' ועי. והם באים בסוד תוספת מהמוחין, ביעין ואמה' שהם סוד ב, י הפנימיים"נה ב

ובשער ', ואות ה' ד אות ב"ועיבורים פ, ח"ח נסירה פ"א וע"ז נ ע"תיקו' עי). ג"א כא ע"כללים ח(ד "א פ"או
 ).ג"א נג ע"כללים ח(א "כ לה ע"ושעה, ד"ה צב ע"כ ר"שעה, ג"הצלם פ

'  וכוא עילאה"ר יוסי שמענא דתלת טיפין אזדקריקו ממוח"ב ועיין בתקונים דף קכה א”ו ע" לעיל טג
  ).א"ד(ש "א ע"מנחת יהודה ו ע' והביאו חייט בס

ב "וביאורים ח', ח פרק ד"ח שער רפ"ע(הקצוות ' יסוד אינו מציאות פרטית לעצמה אלא כללות כל ה ד
 ).ג"כד ע
מכח גבורות הממותקות הללו , דהיינו מגבורות דאימא ודאבא ואריך ועתיק, מהפרצופים העליונים' פי ה

 ).מ"מ(א "שבזנמתקו גבורות אלו 
 ).מ"מ(מהארת הגבורות ' פי ו
 ).מ"מ(מלכות דאצילות שבניינה מהגבורות ' פי ז
והארת מוחין דאבא המגולים מהחזה ולמטה , ג דאימא המגולים לגמרי"א נעשה מהארת חו"יסוד דז ח

 ).מ"מ(
 )מ"מ(א ועביד שלם לכל סטרין "שנשלם באורות דאו' פי ט
 ).מ"מ(א "מאו י

 ).מ"מ(ל הארה ק קב"מכל הו יא
 ).מ"מ(א "יסוד דאו יב
 .ב הערה בסוף העמוד"לעיל טז ע' עי יג
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 ורוחות ,למטה @ הצבאכל יצאו מכאן
 אל ,ת"צבאו ה"יהו בסוד ,קדושות ונשמות

 הארץ כל אדון ]הוא[, לילה. הרוחות אלהי
 ובגלל , חושךמאותו השמאל של מצד
 ,בימין להתכלל החושך אותו תקוששת

 .הזה הלילה ממנו התפשט ,כחו ונחלש
עדיין כש הזה הלילה להתפשט כשמתחיל

 ,בימין ונכלל נכנס , חושךאותו הסתיים לא
 הלילה סרוןיבח ונשאר ,אותו אוחז והימין

 ,באור כללילה החושך תקוששת וכמו .הזה
 החושך .ביום כללילה תוקושת הלילה כך

 ולא סרוןיבח דרגה הוציא ולכן ,אורו גורע
 כשנכלל אלא מאיר לא החושך .באור
 אלא מאיר לא וממנ שיוצא לילה .באור

 לא הלילה סרוןיח .ביום נכלל כאשר
 נגרע ,כאן שנוסף מה .במוסף אלא משתלם

 הנקודה של סוד בו היה במוסף. כאן
 בכל האמצעי עמוד של וסוד ,העליונה
 .אותיות שתי בו נוספו ולכן ,הצדדים
 כתוב ואז ,אלה שניממנו  חסריםבלילה 

 ,י"ו ממנו גרענו" ויקרא" "קרא"בפסוק 
 שלשם  סוד כאן ".לילה קרא" בוכתו

 כתר של חקוקות אותיות ושתים שבעים
  .עליון

ìééç ìë ïé÷ôð àëäîàààúúì á ïéçåøå 
 ïéúîùðå]ïéùéã÷[åäé àæøá "åàáö ä"úâ ìà 

úåçåøä éäìàã àøèñî õøàä ìë ïåãà äìéì 
 êùç àåääã ïéâáå êùç àåääî àìàîùã

àðéîéá àììëúàì äéúáåàéúä äéô÷åú ùìçå 
ðî èùôúà äé]äìéì éàä[ àèùôúàì éøàù ãë 

íééúñà àì ãò äìéì éàäåìàò êùç àåää æ 
 øàúùàå äéì ãéçà àðéîéå àðéîéá ìéìëúàå

äìéì éàä åòéøâáç äéúáåàéú êùçã äîëå 
 äéúáåàéú äìéì éëä øåàá àììëúàì

äéøåäð òøâ êùç íåéá àììëúàìè êë ïéâáå 
åòéøâá àâøã ÷éôàé >å< àì êùç åøéäðá àì

àìà øéäð äéðî ÷ôðã äìéì øåàá ìéìëúà ãë 
 àì äìéìã åòéøâ íåéá ìéìëúà ãë àìà øéäð àì
 òøâ àëä óñåúàã äî óñåîá àìà íéìúùà

äãå÷ðã àæø äéá äåä óñåîá àëä äàìòàé 
]å[àæøáéàúéòöîàã àãåîòã âéïéøèñ ìëá ãé ïéâáå 

 äéá åòéøâ àéìéìá ïååúà ïéøú äéá óñåúà êë
 ïéìà]ïéøú[ )ïéãë(éå áéúë àø÷ àø÷)  åäéà

øöåé úìôú(åèå äéðéî òøâå " áéúëå é) à úéùàøá
ä ( ïéøúå ïéòáùã àîùã àæø àëä äìéì àø÷

ïååúàæèäàìò àøúëã àôéìâ æé:  
 המים בתוך רקיע יהי אלהים ויאמר"
 עליונים מים ]בין[ להפריד הסוד כאן ,"'וגו

éäìà øîàéå"åâå íéîä êåúá òé÷ø éäé í '

                                                           

à  ïéìééç)ôã"å.( 

ש בזהר דף "כמ, ואין לך נשמה שאין יוצאים עמה כמה מלאכים, כל הנשמות והרוחות יוצאות מיסודב
 ).מ"מ(ב "יב ע
 ).מ"מ(י "י צבאות שהם נה"ל הרוחין ונשמתין וחיילין שיוצאים הם ע"ר ג
 ).מ"מ(היא המלכות  ד
 ).מ"מ(' כי הגבורות אחר שנכללו עם החסדים ונחלש תוקפם ונמתקו אזי הולכים לתקן הנוק' פי ה
ועדיין לא נגמר תיקונה אז הגבורות , תתאה ובסוד קטנה' כשהתחילה המלכות להתקן בסוד ה' פי ו

 ).מ"מ(שירדו הגבורות שם כדי להתמתק עם החסדים , א"נכללו עם החסדים שביסוד ז
 ).מ"מ(א להתמתק בחסדים אשר שם "ות ירדו מיסוד דאימא ליסוד דזהגבור' פי ז
על א "בהגרב' עי). מ"מ(שאין מגדיל פרצופה אלא הגבורות ' ביני ביני קודם ירידתם לדעת וכו'  פיח
  .התכללותו בימיןי "באה עוכל מציאותו , ישמאלהצד ה עצם המציאות של חסרון והיד שז"ז מה ע"תיקו
 ).מ"מ(גרוע מאור החסדים אור הגבורות ' פי ט
 ).מ"מ(היא המלכות דלית לה מגרמה כלום  י

 ).מ"מ(דויקרא ' אבא הרמוז בי' פי יא
 .ה דאיהי ריב"ד ד"ז מה ע”א על תיקו”בהגר' עי יב
 ).מ"מ(דויקרא ' ת הרמוז בו"הוא הת יג
 ).מ"מ(ק "ת כולל כל הו"הת' פי יד
  ).א"ד(ויקרא ואמר קרא  טו
 ).א"ד(ב אתוון דקא מתעטר באבהן "ב שמא דע”ב ע"תרומה קל טז
 ).מ"מ(' כי חקיקתם מאריך ממזל הח יז
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 ,השמאל בסוד, במיוחד לתחתונים
 שעד ,השמאל בסוד מחלוקת כאן )ונבראה(

 סוד הוא וכאן ,הוא הימין סוד כאן
 .לימין זה בין מחלוקת הרבו ולכן .השמאל

 כתוב בימין ולכן ,הכל שלמות הוא הימין
 .השלמות כל תלויה בו שהרי ,הכל

 , מחלוקתמתעוררת שמאל כשמתעורר
 , הרוגזאש מתחזקת מחלוקת ובאותה

 .גיהנם מחלוקת מאותה ממנה ויוצא
  .ונדבק בשמאל מתעורר וגיהנם

)å à úéùàøá (àùøôàì àæø èøôá àëäïéá àá 
ïéàìò ïééîâïéàúúì ã > àìàîùã àæøá)ð" à

éøáúàå (àëä <] àëä àæøå)ð"éøáúàå à() [ àæøá
àëä àæøå àìàîùã( àìàîùã àæøá ú÷åìçî 

 àåä àðéîéã àæø àëä ãòã] àæø åäéà àëäå
àìàîùã[î åàéâñà êë ïéâáå  ú÷åìçïéáä àã 

àìëã àîéìù åäéà àðéîé àðéîéìå êë ïéâáå 
 åîéìù ìë àéìú äéá àäã àìë áéúë àðéîéá
 àåääáå ú÷åìçî øòúà àìàîù øòúà ãë

àæâåøã àùà ó÷úúà ú÷åìçîæ äéðî ÷ôðå 
íðäéâ ú÷åìçî àåääîç øòúà àìàîùá íðäéâå 

 ÷áãúàå  
 ובמעשה בזה הסתכל ,משה של חכמתו
 היתהשה בראשית במע .תבונןה בראשית

 מחלוקת ובאותה ,ימין עם שמאלמחלוקת 
 ונדבק גיהנם בו יצא ,השמאל בו שהתעורר

 נכנס שלישי יום שהוא האמצעי העמוד ,בו
 לשני והסכיםמחלוקת ה והפריד ביניהם
 נכלל ושמאל ,למטה ירד וגיהנם ,צדדים
  .בכל שלום והיה בימין

äùîã àúîëçè àãáåòáå ìëúñà àäá 
çâùà úéùàøáã äåä úéùàøáã àãáåòá 

 ú÷åìçî àåääáå àðéîéá àìàîù ú÷åìçî
 ÷áãúàå íðäéâ äéá ÷ôð àìàîù äéá øòúàã
 ìàò éàúéìú íåé åäéàã àúéòöîàã àãåîò äéá

åäééðéáé ïéøúì íéëñàå ú÷åìçî ùéøôàå 
ïéøèñàé ìéìëúà àìàîùå àúúì úéçð íðäéâå 

 àìëá àîìù äåäå àðéîéá  
 ,באהרן קרח מחלוקת זהל גמהודכ

 במעשה הסתכל משה .בימין שמאל
 מחלוקת להפריד ראוי לי ,אמר ,בראשית

 ,ביניהם להסכים השתדל .ושמאל ימין בין

 àìàîù ïøäàá çø÷ ú÷åìçî àã àðååâë
 øîà úéùàøáã àãáåòá äùî ìëúñà àðéîéá
 àðéîé ïéá ú÷åìçî àùøôàì éæçúà éì

àìàîùìáé éòá àìå åäééðéá àîëñàì ìãúùà 

                                                                                                                                                                                     

à ôãá ÷çîð”å. 

  ).הערת הזוהר(ב "תרומה קמט ע ב
 ).מ"מ(א "חסד דז גג
 ).מ"מ(א "גבורה דז ד
ä  ïéâá)ôãá óñåð"å.( 

ד שזה החסד הוא פנימיות "א ע”צ ע"א על ספד"בהגר' עי). מ"מ(ל הרי כבר נזכרו יהי אור חסד "דק' פי ו
  .ק הנכנס ליסוד"הו

 ).מ"מ(נתעורר השמאל במחלוקת עם הימין כאשר ' פי ז
א להתעורר לקבל דיני הגבורות עד ראשא דרוגזא "אין כח בס, הגבורה עם שהיא דינים תקיפים' פי ח

 ).מ"מ(' אתתקף וכו
ראה מעשה ונזכר , כשראה מחלוקת קרח שהוא לוי מהשמאל עם אהרן שהוא הימין, ה"מרע'  פיט

 ).מ"מ(כך היה במעשה בראשית , ואמר, הלכה
, ל"ז לא אבדיל עד דאתא יום תליתאי כמש"עכ, הגם שאמר הכתוב יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל י
ת "ש כאן עמודא דאמצעיתא הת"וז', מחלוקת לא אתבטל עד יום ג, ג דאפריש בין מיין עילאין לתתאין"ואע

 ).מ"מ('  הגבורה ביום בובין' ביום א' א הנז"בין חסד דז, עאל בינייהו בין מים למים' שהוא יום ג
על מקומו ' אסכימו ואתיישבו כל א' כי הרקיע הועיל דווקא להפרידם שלא ילחמו זה בזה אבל ביום ג יא

 ).מ"מ(בשלום 
 .ל אבות"ועיין בשער מאמרי רז. מכח היותו משבט לוי יב
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 .וכחב קרח והתחזק ,השמאל רצה ולא
 ,מחלוקתה של בכח גיהנם ודאי ,אמר

 כלליולה למעלה( להתדבק צריך שמאל
 למעלה להדבק רצה לא הוא ,)בימין

 הרוגז בכח הלמט ירד ודאי ,בימין כלליולה
 להסכים קרח רצה לא זה ועל. שלו

 לשם היה שלא בגלל ,משה ביד זומחלוקת 
 והכחיש ,שלמעלה לכבוד חשש ולא ,שמים
 שהכחיש משה שראה כיון .בראשית מעשה
 אז ,החוצה הוא ונדחה בראשית מעשה

 על "למשה ויחר", "מאד למשה ויחר"
 לאותה הסכים שלא ,אותו שהכחישו
 מעשה שהכחישו על ,"מאד" ,מחלוקת
  הכחיש ובכל .בראשית

àìàîùàúàå ú éàãå øîà äéô÷åúá çø÷ ó÷
 ú÷åìçîã àô÷åúá íðäéâ)ã( êéøèöà àìàîù

 à÷áãúàì]áðéîé àéàãå éòá àì àåä[ > àì àåä
éòá à÷áãúàì <àðéîéá àììëúàìå àìéòìá 

 äéìéã àæâåøã àô÷åúá àúúì úåçé éàãå> ìòå
àã <)àãå(òá àì é ú÷åìçî éàä àîëñàì çø÷ 

äåä àìã ïéâá äùîã àãéáâ àìå íéîù íùì 
 àãáåò ùéçëàå àìéòìã àø÷éì ùééç

úéùàøáãã ùéçëî äåäã äùî àîçã ïåéë 
áã àãáåòøáì åäéà àçãúàå úéùàøä ïéãë 

)åè æè øáãîá ( ìò äùîì øçéå ãàî äùîì øçéå
 ãàî ú÷åìçî àåää íéëñà àìã äéì åùéçëàã

åùéçëàã ìòåùéçëà àìëáå úéùàøáã àãáåò   

  æé/á  
 שכתוב ,בלמעלה ובלמטה ,קרח

 למטה 'ה@ ]אות[ ,"'ה על בהצותם"
  . לו שראוי כמו נדבק זה ועל .ולמעלה

  

 àìéòá çø÷ áéúëã àúúáå)è åë øáãîá (
åäé ìò íúåöäá"ä ä"àæ àã ìòå àìéòå àúú 

äéì éæçúàã äîë ÷áãúà  

 ,שלמעלה גמאודכ תקנהנשמחלוקת 
 זו ,ישר בדרךמתקיימת ו ,יורדת ולא ועולה

 ברוך והקדוש .והלל שמאי שלמחלוקת 

÷éìñå àìéòìã àðååâë ï÷úúàã ú÷åìçîç 
úéçð àìåèøùéî çøàá íéé÷úàå é ú÷åìçî àã 

ììäå éàîùãàéá÷å " íéëñàå åäééðéá ùéøôà ä

                                                                                                                                                                                     

שה קרח לא רצה להשלים ודאי גהינם כמו במעשה בראשית דאתתקף שמאלא ונברא גיהנם כן במע א
 ).מ"מ(קרח נתעוררה גיהנם לקראת קרח 

מן הראוי היה שהשמאל קרח יהיה נכנס ונכלל בימין הוא לא בעא להיות נכנע לאהרן לכן ייחות  ב
 )מ"מ(לגיהנם 

  ).הערת הזוהר(א "לג ע ג
ת "ה שהוא כנגד הת"אבל קרח גם אחר שבא מרע, הסכים ועשה שלום ביניהם' שאד מיד כשבא יום ג ד

 ).מ"מ(ליו להשלים לא נתרצה א
בשביל הפגם המגיע לו מקרח " ויחר למשה"לכן , ה נדחה לחוץ כי לא רצה קרח בו ובשלומו"מרע' פי ה

 ).מ"מ(ת ראוי לו שיעשה שלום על ידו "כי הוא שכנגד הת
' ששם נכנע השמאל וקרח לא רצה להיכנע לפני אהרן וחטאו לבריות וחטאו לשמים בהצותם על ה ו

 ).מ"מ(
æ  àä)ôã"å.( 

וכשנכנע , שבה נברא גיהנם, קרח נחית לגיהנם דומיא דתחלת המחלותק של מעשה בראשית לפי שח
י מחלוקת קרח נתעורר "כן ע, כי לא נשאר לו דביקות עם ישראל, ירד גיהנם למטה, השמאל לפני הימין

י השלום נתרחק הרע שהוא גיהנם לגמרי "שע, אך קרח לא עשה שלום לבסוף כמו מעשה בראשית, גיהנם
אמנם קרח לא נפרד מהרע אלא אדרה הוא ירד לתוך , זך ונקי בלי רע כלל, ונשאר השמאל, ד למטהויר

 ).מ"מ(הרעה שהוא גיהנם 
כי לא , עלו אל מקורם ונמתקו והוסר מהם הרע וירד למטה' וכו, סליק לעילא, כשנכלל השמאל בימין ט

 ).מ"מ(נשאר לו דביקות עם השמאל 
 ).מ"מ(ם ביניהם לעולם מלשון מישרים ואתקיים השלו י

כי אחר המחלותק עשו שלום ביניהם ונכלל ,  מחלוקת הלל ושמאי הוא דומיא דמעשה בראשיתיא
  ). מ"מ(בימינא שהוא הלל , שהוא שמאי, שמאלא
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 היתה וזו ,להם והסכים ביניהם הפריד הוא
 הפרידו ושמים ,שמים לשםמחלוקת 

כדוגמת  היה וזה . התקייםזה ועל ,לוקתמח
   .בראשית מעשה

íéîù íùì ú÷åìçî äåä àãå ïåì íéëñàåà 
íéîùåá àãå íéé÷úà àã ìòå ú÷åìçî ùéøôà 

úéùàøáã àãáåòã àðååâë äåä  

 ,בראשית מעשה כל את הכחיש וקרח
רצה להכחיש דברי ו ,שמים עם היה חולקו

 ,גיהנםעם ה דבקותהתהיה בודאי , תורה
 .אדם של בספרו זה וסוד. בו נדבק זה ועל

 בו וברא בכחו מתעורר ,מתעורר שךוכשח
 כיון . מחלוקתבאותה תויא ונדבק גיהנם

  מחלוקתמתעוררת ,והכח הרוגז שקטש
 ושתי .אהבה שלמחלוקת  ,תאחרה בצורה

 .סיום ואחת התחלה אחת ,היו מחלוקות
 שיובק שלהם ראשית ,הצדיקים דרך וזוהי
 ראשית היה קרח .במנוחהשלהם  ףוסו

 .בגיהנם ונדבק ,וכח רוגז כפימחלוקת ה
 ,קטש גזוכשר .מחלוקתה של הסוף שמאי
 ולהסכמה אהבה של מחלוקת לעורר צריך

  .השמים ידי על

øáã àãáåòá çø÷å àìëá ùéçëà úéùà
 éìî àùçëàì àòáå äåä íéîùã àúâåìôå
 ìòå äåä íðäéâã àúå÷áãúàá éàãå àúééøåàã

íãàã àøôñá àã àæøå äéãäá ÷áãúà àãâ 
øòúà ãë êùçã äéá àøáå äéô÷åúá øòúà 

 ïåéë ú÷åìçî àåääá äéãäá ÷áãúàå íðäéâ
 ú÷åìçî øòúà àô÷åúå àæâåø êéëùã>ëàðååâ <

)àðååâá(ú÷åìçî àøçà  ú÷åìçî ïéøúå åîéçøã 
àîåéñ ãçå àúåøéù ãç ååää ïåäçøà åäéà àãå 

 ïåäìã àôåñå åéù÷á ïåäìã àúåøéù àéé÷éãöã
àçééðáå íåôë ú÷åìçîã àúåøéù äåä çø÷ 

íðäéâá ÷áãúàå àô÷åúå àæâåøæ àôåñ éàîù 
ú÷åìçîãç àøòúàì êéøèöà àçééðá àæâåø ãë 

ò àîëñàìå åîéçøã ú÷åìçî"íéîùã éè:  

 ויהי המים בתוך רקיע יהי" דסו וזה
 התעוררות ,ראשונה מחלוקת זו ,"מבדיל

 והתעורר להפריד רצהו ,וכח רוגז של
 ,ואז .הצטננו והכח גזושהר עד גיהנם

 התעוררה ,"' וגוהרקיע את אלהים ויעש"

ìéãáî éäéå íéîä êåúá òé÷ø éäé àã àæøåé 
)å à úéùàøá ( åøòúà äàîã÷ ú÷åìçî àã

àùøôàì àòá àô÷åúå àæâåøãàéúàå  íðäéâ øò
éäìà ùòéå ïéãëå ïðèöà àô÷åúå àæâåøã ãò" í

åâå òé÷øä úà ')æ à úéùàøá ( ú÷åìçî øòúà

                                                                                                                                                                                     

ומלכות נקרא שם של שמים , כי כוונת שניהם לקשט המלכות בחידושי ודיני התורה). א"ד(ת "רמז לת א
 ).מ"מ(א "ת דז"שהוא הת

 ).מ"מ(השלים ביניהם ולכן נתקיימו דברי שניהם כמו במעשה בראשית , א"ת דז"שהוא הת ב
  .זוהר הרקיע' עי ג
ברא בו גיהנם כי מהגבורות יצאו , כשנתעוררה להלחם עם החסד בתוך גבורתו, א"היא גבורה דז ד

 ).מ"מ(סיגים 
. שהיתיה מחלוקת גמורה, בדילבאומרו יהי רקיע ויהי מ' א, מחלוקות' במשעה בראשית היו ב' פי ה

כי גם בהתכווכחות של , ש ויעשה אלקים את הרקיע ויבדל"וז, ובתר דשכיך רוגזא היתה מחלוקת דרחימו
 ).מ"מ(צריך מתווך שלום בינהים שלא יחזרו למחלוקת , רחימו

 ).מ"מ(לעתיד בעולם הזה בהשקת ומנוחה ולתענוג עולם הבא , אף שמתייסרים סופם ו
לבסוף כמו במעשה בראשית ונכנע לפני אהרן הוה סליק לעילא להכלל עם אהרן וגהינם  אלו עשה ז

ולפי שנשאר בתוקף מחלוקתו כמתחלה והוה שירותא דמחלותק לכך ירד ונדבק , תפרד ממנו ותרד למטה
 ).מ"מ(בגיהנם 

 .)מ"מ(לבסוף בתר דשכיך רוגזא , שהיתה במעשה בראשית, כל מחלוקתו היתה מחלוקת דרחימו ח
 .אריכות ביהל אור' עי ט
 ).מ"מ(זוהי מחלוקת דרוגזא כקרח בעולם הזה  י

כי לא הועיל הרקיע שנברא ביום , אתער גיהנם, בעא לאפרשא, ת"שהוא רמז אל הת,  כאשר הרקיעיא
ולהיות , ו כשנים המריבים והמתווך אוחז באחד מהם לשים שלום'כד בעא לאפרשא אתער וכ, ואדרבא', ב

 ).מ"מ(כ נמשט ממנו הלוחם ותבער בו חמתו "דם חשוב כשאין המתווך א
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 ,העולם וקיום וחביבות אהבה שלמחלוקת 
 ,והלל שמאי שלמחלוקת ה זה ובסוד

 לתורה הבאהב נכנסה פה שבעל שתורה
הבדלה היא . שלם בקיום והיו ,שבכתב
 ויהי" הבדלה כאן כתוב ,בשמאלודאי 
 המעט" שם וכתוב ,"ויבדל" וכתוב ,"מבדיל

 ההיא בעת" וכתוב ,"' וגוהבדיל כי מכם
 אין ודאי שהרי ,"הלוי שבט את 'ה הבדיל
 ואם .שמאל במקום ניבֵש אלא הבדלה
 למה ,ודאי ,בשני היא הבדלה תאמר
 הבדלה ,שלישי שהוא יִובֵלוקא דו הבדלה

 אף אלא .שני שהוא בשמעון כה להיותצרי
 היה יעקב לדעת ,שלישי הוא שלוי גב על

 ישר בדרך והכל ,היה בשני ולעולם ,שני
  .כראוי שלם בדרך

åîéçøãà àã àæøáå àîìòã àîåé÷å åáéáçå 
 ììäå éàîù ú÷åìçî)ã( úìàò äô ìòáù äøåú

 áúëáù äøåú éáâ åîéçøá]ååäå) [äåäã( àîåé÷á 
àìàîùá éàãå éäéà äìãáä íéìùá àëä áéúë 

 äìãáä)ùàøáå à úé ( áéúëå ìéãáî éäéå)æ íù (
ìãáéåâ íúä áéúëå )øáãîáè æè  ( íëî èòîä

åâå ìéãáä éë ' áéúëå)ç é íéøáã ( àéää úòá
åäé ìéãáä" úéì éàãå àäã éåìä èáù úà ä

 àîéú éàå àìàîù øúàá éðùá àìà äìãáä
 éåìá äìãáä éàîà éàãå åäéà éðùá äìãáä

àã êéøèöà ïåòîùá äìãáä äàúéìú åäéàã åäé
òà àìà éðù"äàúéìú åäéà éåìã âã àúòãì 

 çøàá àìëå äåä éðùá íìåòìå äåä éðù á÷òéã
úåàé à÷ãë íéìù çøàá øùéî:  

 אותם בין] היא[ שבת במוצאי הבדלה
 וכשיוצאת .לשבתימי החול ב ששולטים

 משחית( הרע עיןשל  אחד צד ,השבת
 ,מגיהנם עולה לשלוט שרוצה )רע נהוממ

 ידינו ומעשה" םאומרי שישראל בשעה
 שנקראת דרגה מאותה ויוצא ,"עלינו כוננה
 של בזרע להתערב ורוצה ,)לאֹוְש( שמאל
 עושים וישראל. ישראל על טוולשל ישראל
 ונפרד ,הבדלה ואומרים ויין בהדס מעשה
 ,לאֹובְש למקומו ונכנס צד אותו ומך ,מהם

 הם וירדו" שכתוב ,שם ועדתו שקרח מקום
 לא והם ".להשאו חיים להם אשר וכל

 הבדלה ישראל שעושים עד לשם יורדים
. "' וגוהעדה מתוך הבדלו" שכתוב ,מהם

 .שמאל שהוא ,בשני היא הבדלה ולעולם
 השמאל שמעורר גזוור תחילה וכחב
 ונברא ,במנוחה שוכך שלא  עד,מחלוקתב

 מלאכים אותם כל נבראו אז ,גיהנם בו

 ïéèéìùã ïåðéà ïéá úáù éàöåîá äìãáä
íðäéâî à÷ìñ úáù ÷éôð ãëå úáùì ìåç éîåéáä 

 àùéá àðéòî àøèñ ãç>ñ" àðîî àøéñè à
àùéá<òáã é ìàøùé ïéøîàã àúòùá äàèìùì 

)æé ö íéìäú ( äùòîååðéìò äððåë åðéãéå ÷éôðå 
 éø÷àã àâøã àåääî)àìàîù( ]äìåàù[ éòáå 

 åäééìò äàèìùìå ìàøùéã àòøæá àáøòúàì
ñãäá àãáåò éãáò ìàøùéå ìàøùéãæ ïééáå 

 àåää êéàîå åäééðî ùøôúàå äìãáä éøîàå
 çø÷ã øúà ìåàùá äéúëåãì ìàòå àøèñ

 áéúëã ïîú äéúòéñå)âì æè øáãîá ( íä åãøéå
ì øùà ìëå ïîú éúçð àì ïåðéàå äìåàù íééç íä

 áéúëã ïåäðî äìãáä ìàøùé éãáòã ãò) íù
àë (åâå äãòä êåúî åìãáä ' äìãáä íìåòìå

àúåøéùá àìàîù åäéàã éðùáç àæâåøå àô÷åúå 

                                                                                                                                                                                     

הוא קיומא דעלמא אמיתות תורה שבעל פה , כמחלוקת שמאי שהיא לעמוד על אמיתת דברי תורה א
 ).מ"מ(

א "ביאורים ח(וכמו כן כל עביות היא רק מצד הגבורות . כל הבדלה והפרשה הינן רק בסוד גבורות ודין ב
 ).ד"לב ע
  ).א"נ(דכתיב הבדלה ' רח הוה ביום ראשון ואמר משה בקר ויודע שהמתין עד יום ב מכאן דמחלוקת קג
  ).א"נ(מ "א. דראובן לא נחשב לראשון בבני לאה דסבר דרחל הות ד
 ).מ"מ(דתהומא רבא ושולטת עליהם ' אסורים בנוק' כי בשבת כל הקלי ה
השבת להאיר בנשמותינו כמו באותה שעה חוזרת הארת , כשישראל אומרים ומעשה ידינו כונה עלינוו

ומשם נמשכת הארה לנשמותינו כל יום , כי תפלות של שבת העלו העולמות עד מקומם האמיתי, אור חוזר
 ).מ"מ(השבת 

ב הדס הוא בעמודא דאמצעיתא כליל תלת "נ. 'וישראל עבדי עובדא בהדם ביין כו). א"ד(רמז לחסד  ז
 ).נ"ש) (י"נז(ויין מסטרא גבוה ועושה שלום . עלין כחד

ובאותה שעה נברא המלאכים דקטרגו , בתחלת תוקף הרוגז דאתער שמאלא מחמת זה נברא גיהנם ח
 ).מ"מ(בבריאת אדם הראשון 
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 אותם ואכלה ,למעלה לרבונם שמקטרגים
 אלה שאר כל וכן ,וונשרפ האש

 ,באש @ונכלו קיום להם ואין שמתבטלים
  .וז דוגמהכ והכל ,למטה קרח וז דוגמהכ

 êéëù àì ãò ú÷åìçîá àìàîù øòúàã àæâåøå
íðäéâ äéá éøáúàå àçééðáà ìë åàéøáúà ïéãë 

å àìéòì ïåäéøàîì éâøè÷ã íéëàìî ïåðéà ìéëà
øàù ìë ïëå åã÷åúàå àøåð ïåìá éìèáúîã ïåðéà 

àîåé÷ ïåì úéìåâåìëúàå ã çø÷ àã àðååâë àøåðá 
àúúìäàã àðååâë àìëå :  

 .מזו זו הארה התפשטה ,"רקיע יהי"
 התפשט ,גדול ל"א .ימין אשכול ,ל"א

 השם להשתלם המים מתוך התפשטות
 זה התפשטות באותה ולהתכלל ,ל"א ,הזה
 אלה ,ם"הי אלהים מאל שטוהתפ ,בזה

 ,תחתונים מים להיות והתהפכו התפרדו
 ,בשני שהתפשט התפשטות אותה .ה"ימ
 ם" הי,ם גדול" זה הי,ם"ים עליונים הימ

 האלה האותיות של פךיהה .עליונים מים
 נעשו ,תקנונש כיון .תחתונים מים ,ה"ימ

 בכמה זה שם שטוהתפ ,אחד כלל הכל
 םומי ,זכרים עליונים מים. מקומות

 ,במים מים היו להיבתח .נקבות תחתונים
 ,ותחתונים עליונים מים להכיר שנפרדו עד

 òé÷ø éäé)èùôúà] (èùôúé[éùô  ïî àã åè
à àã"àðéîé àôè÷ ìåà " åèéùô èùôúà ìåãâ ì

àîìúùàì àééî åâ ïîæà àã àîù " ì
àììëúàìåç èùôúàå àãá àã åèéùô àåääá 

>ìàî <)ìåî(éäìà "éä í"íè åèùôúà ïéìà 
 ïéàúú ïééî éåäîì åëôäúàå>îé"ä <)äàîé( 

éä ïéàìò ïééî éðùá èùôúàã åèéùô àåää" äæ í
ìåãâ íéäééä "ìò ïééî í ïååúà ïéìàã àëåôä ïéà

îé"åð÷úúàã ïåéë ïéàúú ïééî äàé àìë åãéáòúà 
àãç àììëáééúëåã äîëá àã àîù èùôúàå âé 

 àúéîã÷á éá÷åð ïéàúú ïééîå ïéøåëã ïéàìò ïééî
 ïééî àòãåîúùàì åùøôúàã ãò íéîá íéî ååä

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(ב "יח ע א
ש יוצרים משתרים בכל יום ואתאכלו בנורא כי הם ,הם המלאכים הנבראים בכל יום ומתבטלים כמ ב

 ).מ"מ (דינים תקיפין ולכן מתים בגוונא דא
אין להם קיום ). א"ב כט ע"ה ח"דע(מתבטלים ומתחדשים בכל יום ' כלומר המלאכים שנבראו ביום ב ג

 ).א"ב סב ע"ה ח"דע(' וכל קיומם תלוי ביום ג, שכן הם מהניצוצין דגבורות
ã  åìëàúàå)ôã"å.( 

משה בוקר ויודע ועיין ' דבליעת קרח בשני היה ומחלוקתו התחיל ביום ראשון והיינו דא' גם מכאן נר ה
 ).א"נ(מ "א. ש"ו ע"של' קרח ע' ש בפ"מ

. א"כתף ימין חסד דא' פי). א"ד(ב "אשכול הימין מהאצילות והוא רמז אל החסד חיי שרה קלב ע ו
. ל אלקים"א ואתפשט מא"ולחסד דז. א המתלבש באבא והוא אל גדול"ב הוא כתף ימין דא"נ). א"נ(ב "הרש
אבל . ובקדמיתא הוי מים במים. ה"בנוקבא ימ.  נעשיןוכשנתהפכו כחומר חותם. ם"ג באמא נקרא הי"כי ה
כי האמא אוזיף לה . אז גם בנוקבא נקרא אלקים. כ כשנוקבא מתפרשת ובא לפניו ונותן לה בסוד זיווג"אח

ומשם מתפרש . אלוקים' י גימטרי"ה אדנ"וצירוף אהי. לה' י להתקשט"ה לשם אדנ"ויורד שם אהי. מנהא
פ ונמתק הכל בשמא "דהיינו הנסירה שאז באו פב. ביד תולדין עד אתפרישואמר דלא ע. השם לכמה עלמין

ו שבירך יצחק ליעקב ואמר "א דרך הוא"ש דהאיר מים עילאין דאמא לנוקבא דז"כמ. דחד דאגליף בגלופא
ג והם חמש מאה שנין דאילנא דחיי מפני "ש חמש רקיעים הם ה"וז. ו בנייה"ה וא"ש ה"וז. הוה גביר לאחיך

 פני תחי לשון של טמפרש דהוא ש,א"י פסחים לו ע"רש' עי. זוהר הרקיע' ועי). נ"ש(בחשבון גדול שכלולין 
שביארו בלשון ) א"ז רפח ע"על אד(דרך אמת בהגהות ' כן עיו, )ציפויו החיצוני בביצה או חלב (לחם

  .שזהו לשון של התקבצות, ח קריאת שמע על המטה יא"וכן הוא בפרע, ההדבק
  ).מ"מ(שמשם שרש החסדים , א אנפין" דאכמו כתפא ימינא

 ).מ"מ(נקראו אלהים , מיין דכורין' פי ז
 ).מ"מ(ל ולאתכללא דא בדא שיוכלל שם אל "ר ח
è  ìàî)ìåî (éäìà"éä í"øâä úåäâäá ÷çîð í"à , àúéà åîå÷îáå"ïéàìéò ïééî íéä íé÷ìàî."  
ונקראים אלהים , ם הם זכרים כי תחלה היו מחוברים עם אל"ם זה הים גדול מביא ראיה כי הי"הי י

 ).מ"מ(וסימניך זה הים גדול לשון זכר , זכרים
 ).מ"מ(שהוא תיקונם באמת , חזרו למקומםשנכללו ו יא
 ).מ"מ(ם ונעשו שם אלהים שם אחד "כי נתחבר שם אל עם הי יב
 ).מ"מ(כי שם אלהים נתפשט אפילו למלאכים שיקראו אלהים  יג



úéùàøá 

20 

 מים( י"אדנ וזה ,)עליונים מים( אלהים זה
 מה .תחתונה 'וה עליונה 'ה וזו ,)תחתונים

 ".הרקיע את אלהים ויעש" ,כתוב
 מים אלהים זה שם לקח זו התפשטות

  ומים ,עליונים

ïéàúúå ïéàìò ïééî àòãåîúùàìàéäìà àã " í
>)ð"ïéàìò ïééî à (ðãà àãå"éá) ð"ïéàúú ïééî à(< 
]åàã[ä  'äå äàìéò ' äàúú] áéúë äî) úéùàøá

æ à (éäìà ùòéå" àã àúåèùôúà òé÷øä úà í
àîù ìèð[éäìà àã " ïééî í]ééîå ïéàìòï[  

  çé/à  
 כיון ,זה כל ועם ,י"אדנ תחתונים

 םֵש ,נוקבים במים זכרים מים למושנש
 שהפריד גב על ואף. בכל התפשט אלהים

 אל מחלוקת ,לתחתונים עליונים מים בין
 סכמהווה ,שלישי יום עד התבטלה

 .כראוי במקומו התיישב והכל ,תמחלוקה
 קיום שהוא פי על אף ,זו מחלוקת ובגלל

 לםשנ שלא ,בשני טוב כי כתוב לא ,העולם
 היו תחתונים ומים עליונים מים .המעשה

 שנפרדו עד בעולם תולדות היו ולא ,כאחד
 אף ,זה כל ועם. תולדות עשו ולכן ,ונודעו

מחלוקת וה ,בשני היתה שהבדלה גב על
 שהוא ,בכל הסכים השלישי יום , בוהיתה

 ה"הו ,)ה"יהו( בחקיקתו שנחקק שם
 ,תחתונים ומים עליונים מים בין להסכים

 להשלים ביניהם 'ו תחתונה 'ה עליונה 'ה
 מים ,הירדן יֵמ זה וסימן .צדדים בשני

 ירדו תחתונים מים ,אחד דונ קמו ,עליונים
 רקיעים חמשה. באמצע הלכו וישראל ,לים

ðãà ïéàúú" é]ìë íòå) [àìá àãã ãòå( àã 
ïéá÷åð ïééîá ïéøåëã ïééî åîéìúùàã ïåéëâ àîù 

éäìàã" íàìëá èùôúàãòàå " ïéá ùéøôàã â
 íåé ãò ìèáúà àì ú÷åìçî ïéàúúì ïéàìò ïééî

éàúéìúä àìë áùééúàå ú÷åìçî íéëñàå 
úåàé à÷ãë äéúëåãáå ú÷åìçî ïéâáå ]òà àã"ô[ 

 åäéàã]àîìòã àîåé÷) [àîéé÷( áåè éë áéúë àì 
íéìúùà àìã éðùáæ ïééîå ïéàìò ïééî àãáåò 

ãìåú ååä àìå àãçë ååä ïéàúúàîìòá ïéç ãò 
åòãåîúùàå åùøôúàãè ïéãìåú åãáò êë ïéâáå 

òà àã ìë íòå" ú÷åìçîå éðùá éåä äìãáäã â
äåä äéá ]àîù àåäã àìëá íéëñà éàúéìú íåéé 

éåôéìâá óìâéàãàé ïéàìò ïééî àîëúñàì äåä 
ïéàúú ïééîå[ä  'äàìòáéä  'äàúúâéå  'åäééðéáãé 

ïãøéä éî àã àðîéñå ïéøèñ ïéøúá àîìùàìåè 

                                                                                                                                                                                     

ואתם תקראו מיין , אנו הם שראויים להקרא מיין עילאין, כי מתחילה היו אומרים מיין תתאין'  פיא
ואז הראה מעלת החסדים ונכנעו הגבורות , עד שהפריש הרקיע ביניהם, מרים להפךומיין עילאין או, תתאין

 ).מ"מ(והיכור מקומם וערכם וידעו מעלת החסדים 
ם "ה כי הי"והפכו אותו לטבעם טבע נקבה ונקרא ימ, ם מאלהים" וכאשר גברו מיין תתאין לחקו היב

 ).מ"מ(ה נקבה "זכר וימ
למקומו ונשלמו מיין דוכרין באותו חלק שלהם שהיה ' מעורב למט כיון שעשו שלום וחזר החלק שהיה ג

 ).מ"מ(במיין תתאין אזי נשלם שם אלהים ומתפשט אפילו במלאכים 
 ).מ"מ(אפילו במלאכים  ד
שרומז אל ' הנה עיקר השלום האמיתי הוא ביום ג' ג ביום ב"ת התחיל לעשות שלום בין ח"פ שהת"אע ה
  ).מ"מ(ת "הת

 ).ב"ב סב ע"ה ח"דע( למלאכים שנבראו ומתו מיד כאן הוא שורש קיום
 ).מ"מ(היכר מקומו והגבורות נכנעו לפי החסדים ' כל א ו
 ).מ"מ(' שלא נשלם המעשה עד יום ג ז
 ).מ"מ( בזמן שהאשה נכנעת לבעלה אז יהיה שלום ביניהם ויעשו תולדות מתוקנים ח
 ).מ"מ(ערכו ומקומו ' שנפרשו מהמחלוקת על ידי שהכיר כל א ט
 ).מ"מ(' התחיל הרקיע להבדיל ביניהם עדיין המחלוקת היתה עד יום ג' פ שביום ב"אע' פי י

àé) ñ"åäé à"ä() ôãá óñåð"å.( 

 ).מ"מ(חסד  יב
 ).מ"מ(גבורה  יג
 ).מ"מ(ת "ת יד
 .זוהר הרקיע' עי טו
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 ומנהיג בהם הולך העולמים וחי ,כאן כתוב
 ואלמלא .בזה זה כלולים לםווכ ,םאות

 לא ,האמצע ידי על סכמהושה זומחלוקת 
  .בזה זה )נתישרו( רויהשתי ולא נכללו

éîãçà ãð åî÷ ïéàìò ïé) æè â òùåäé( ïéàúú ïééî 
 ùîç àúéòöîàá éìæà ìàøùéå àîéì åúçð

åäá ìéæà íéîìåòä éçå àëä éáéúë ïéòé÷øà 
àãá àã ïìéìë åäìëå åäá âéäðàåá éàä àìîìàå 

ò íëúñàã ú÷åìçî"àúéòöîàã éâ åìéìëúà àì 
 àìå)åøééúùà( ]åøùééúàã[àãá àã ä:  

 דבק חייםה שעץ הם שנים מאות חמש
 וכל ,לעולם ותולדות פירות לעשות בהם
 ונמשכים ששופעים בראשית מימי

 ודוד ,ידו עלו תחתיו נחלקו מבראשית
 ,כך אחר לקיח והוא הכל לקח המלך

 ,"' וגוהמון לכל העם לכל ויחלק" שכתוב
 ותקם" וכתוב ,"ילקוטון להם תתן" וכתוב
 בשעה. "' וגוטרף ותתן לילה בעוד

 מתרבה ,השמאל כחת במחלוקת מתעוררש
 ויצאו ,ערפל של שלהבת אש ומתחזק

 ,כלל לחות בלי מיד ונקרשו ,רוחות משם
 רעים מינים נפרדו ומהם .ונקבה זכר והיו

 רוח הטומאה של התקיפות וכאן ,למיניהם
 סוד והם ,חזקות קליפות אותן בכל

ïéðù äàî ùîçå ÷éáã ééçã àðìéàã ïåðéà 
ïéãìåúå ïéáéà ãáòîì åäáæìëå àîìòì ç éåîéî 

úéùàøáãèúéùàøáî ïëùîúàå ïéãâðã  
åâìôúàé éåúåçú ]äéãé ìò[ èé÷ð àëìî ãåãå 

àìëàéâéìô åäéàå áé áéúëã øúáì ) å á ìàåîù
èé (åâå ïåîä ìëì íòä ìëì ÷ìçéå ' áéúëå

)çë ã÷ íéìäú ( áéúëå ïåèå÷ìé íäì ïúú) éìùî
èé àì (åâå óøè ïúúå äìéì ãåòá í÷úå ' àúòùá

ú÷åìçî øòúàãâé éâñà àìàîùã àô÷åúá 
ó÷úàåãéàìéôøåä åèàñôéèã æè ïîúî å÷ôðå 
ïéøéñèæéåùéø÷àå çé ååäå ììë àúåçì àìá ãéî 

àá÷åðå øëãèéïéùéá ïéðéæ åùøôúà ïåäðîå à 

                                                                                                                                                                                     

ללכת אל המלכות ולהנהיג אותה ולנהלה בכל , א"ה נמשך כח ליסוד ז"רקיעים שהם חגתנ' מאלו ה'  פיא
 ).מ"מ(מה שתצטרך 

 ).מ"מ(מהקצוות כלול מכולם ' אכל  ב
 ).מ"מ(ג זה בזה "ת נכללו ח"י הת"ע' פי ג
 ).מ"מ(עשו שלום ביניהם  ד
 ).א"ד(א "תיקונים ריש תקון כד דף סח ע ה
' א שהחסדים עיקרם בדעת וכללותם בה"דאילנא דחיי דביק בהו הוא יסוד דז, חסדים' ק שנין הם ה"ת ו

 ).מ"מ(מות באים קצוות וכללות כללותם ביסוד ומהם הנש
  ז
 ).א"ד(א "א ולקמן לה ע"מנחת יהודה דף קכ ע ח
 ).מ"מ(בינה ' ב, ראשית אבא' א הנק"הם המוחין דאו ט
 ).א"ד(' נהר פלגיו וגו' שוטפים והוא מל י

 ).מ"מ(היא המלכות  יא
, קויחל"כנגד ישראל , נערותיה' פסוקים לפי שהמלכות מחלקת שפע למלאכים ולישראל ולז' הביא ג יב

 ).מ"מ" (ותקם בעוד לילה"ולשבע נערותיה " תתן להם"וכנגד המלאכים 
  .זוהר הרקיע' עי יג
א "הוא תוקף הדין הנשפע מהגבורה הממונה במקום המלך לדון ולייסר בני העולם והוא מענין מלכ יד

י המחלוקת "שלהבת הרומז על הדין ורמז בכאן שע' א כנזכר בריש מסכת שבועות וטיפסא פי"ורופיל
ותגבורת הדין מצד הגבורה היה מתחזק שליח הדין שהוא שר הגיהנם ויצאו משם שני רוחות והם שתי 

 ).א"ד(' קליפות אשר עליהם רמז שלמה באמרו לעלוקה שתי בנות וגו
 ).מ"מ(תוקף הדינים  טו
  ).מ"מ(שלהבת הרומז אל הדין  טז
 ). מ"מ(יצאו הקליפות , י תוקף השמאל נתרבו הדינים ומסיגיהם"ל ע"ר
 ).מ"מ(הקליפות  יז
 ).מ"מ(שנקרשו ויצאו מסיגי הגבורות בלי תערובת החסדים ' פי יח
 ).מ"מ(ן דקליפה "הם זו יט
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 אחד ,חזקים במינים התחזקו אלה .הערלה
 אפעה .אחד ושניהם ,ש"נח ואחד ה"אפע

 .אחד בחבור שנים )לשבעים( לשבע מוליד
 הוא כאן. נחש של שנים לשבע הכל חוזר
 יצר .שמות בשבעה שנקרא הגיהנם סוד
 .דרגות ובכמה שמות בשבעה נקרא הרע

 והכל ,לעולם מכאן מאהוהט התפשטה
 .העולם בשּוִי והוא ,ורע טוב השמאל מסוד

 אותיות עשרה שמונה של חקוק שם כאן
 ישוב וברכה נדבה רצון מיגש על נהוממ
  .העולם של

åôé÷ú àëäå åäééðéæìáàáàñî çåøã â ïåðéà ìëá 
äìøòã àæø ïåðéàå ïéøéñè ïéô÷åúãåô÷úà ïéìà ä 

òôà ãç ïéôé÷ú ïéðéæá"äåçð ãçå "ùæ åäéååøúå 
ãéìåà äòôà ãççàãç àøåáçá ïéðù äòáùì è 

 ïéðù òáùì àìë øãäúà)ùçðã] (ùçðë[ àëä 
íðäéâã àæø åäéàéàé øöé ïäîù òáùá éø÷àã 

 ïéâøã äîëáå éø÷à ïäîù òáùá òøä èùôúà
àìàîùã àæøî àìëå àîìòì àëäî åáàñîáé 

ùéáå áèâéãé àîù àëä àîìòã àáåùé åäéàå 
ïååúà éøñ éðîúã àôéìâåè ïåöø éîùâ ìò àðîî 

àîìòã àáåùé äëøáå äáãðæè:  

 בדרך ,"' וגוהמים יקוו אלהים ויאמר"
 של מסוד שהרי .ישרה בדרך להיות ,קו

 עד ,סתום יצא הכל ראשונה נקודה אותה
 יצא ומשם ,עליון להיכל תכנסוה שהגיע

å"ìà øîàé"äé÷é í" åå"åâå íéîä'æé ) à úéùàøá
è (å÷ çøàáçé àæøî àäã øùéî çøàá éåäîì 

ãå÷ð àéääãàäàîã÷ èé ãò åîéúñá àìë ÷éôð 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ן דקליפה "הם מיני הקליפות אחרות שיוצא מזו א
 ).מ"מ(' ן דקליפה שעליהם אמר והכא תקיפו וכו"בכל הקליפות הנזכר אין תיקף כזו' פי ב
  .זוהר הרקיע' עי ג
 ).מ"מ(ה "ערל' אותיות אלהים גימ' עם ה' ש' שהוא גימ, ן ינוקים" משם אלהים דיודי'פי ד
  ה
  ).מ"מ(הוא דכורא דקליפה  ו

אבל הנחש הוא הנוקבא . ד כמו בקדושה"א כלול מיו"כ. ן"ב הוא דכורא הוא כלל כל הזי"נ. 'חד אפעה כו
 .)נ"ש) (י"נז(ן שנין "ד ולכן אולדת לזיי"ולא אתכללת כל חד מיו

 ).מ"מ(היא נוקבא דקליפה  ז
ç) ñ"ïéòáùì à(ôãá óñåð "å. 

וכן מין הנחש זכר ונקב שבו כללות , כי ודאי מין האפעה יש בו זכר ונקבה רק שכללותו נקרא זכר ט
 ).מ"מ(שניהם נקראת נקבה 

 ).מ"מ(שמהן ' יסוד ועטרה דקליפה נקראים שאול ואבדון וכולה בכללותה נקרא גיהנם בז י
 ).מ"מ(מהגבורות ' שרש הקלי' פי יא
 ).מ"מ(מהגבורות ' שרש הקלי' יפ יב
ומסיגים יצא יצר הרע שהם , שהגשמים ורוב השפע בא מהם, משמאל שהם הגבורות יש בהם טב' פי יג

 ).מ"מ(הקליפות 
 ).מ"מ(מיראת היסורין והעונש , ועל ידה נשמרים בני אדם מלחטוא, גם הקליפה היא צורך גבוה יד
ח אתוון ונודע כי מיסוד בא שפע וברכה לעולם בסוד "י ובו ששה צרופים הם י"יסוד יש בו שם שד טו

  ).מ"מ(ה משפיע ברכה לעולמו עד בלי די "ויוסף הוא המשביר לכל עם הארץ ובשם זה הקב
עד . 'דמים א' ב נראה דקאי לתתא לויאמר אלקים יקוו המים וממ"נ. 'י אתוון כו"הכא שמא גליפא דח

 ).נ"ש(ו "צירופי יה' ח אותיות כנגד ו"דמקום הוי י' מ
  .ד"ב פ ע"ג וביאורים ח"י ג ע"א בס"בהגר' עי טז
 .זוהר הרקיע' עי). הערת הזוהר (ה"ת יהו" ריז
ח יורדין מנוקבא שהוא אבא להיכלא "אבל ה. כי הגבול לנוקבא הולכין דרך אחור. ואמר אורח קו יח

. דכורין נעשה אחד' א שבאתערותא דיליה כן איבר"ומשם לכל דרגין עד דמטי לאחד שהיא יסוד ז. 'יסוד א
 ).נ"ש(כ שניהם נעשין אחד "ואח. נעשין אחד' וכן איברי. ומבשרי אחזה אלקי

י אבא בסוד כולם בחכמה עשית "ואפילו אימא הארתה ע, הוא אמא שממנו יצאו כל הפרצופים יט
 ).מ"מ(

 ).מ"מ(היכלא עילאה היא אימא שהיא היכל לאבא  כ
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 לאותו שמגיע עד ,הדרגות לשאר ישר בקו
 זכר של בכלל הכל שכונס אחד מקום
 המים. העולמים חי ,ומיהו ,ונקבה

 .העליונה 'המאות  מלמעלה שיוצאים
 אחד ,ו"ו זה ועל ,קטנה 'ו "השמים מתחת"

 ותראה" אז ,השמים מתחת ואחד ,שמים
 וכל ,ההתגל זה .תחתונה 'ה זו "היבשה
 נודע הזו האחרונה ומתוך .התכסה השאר

 ,"אחד מקום אל" .שהתכסה אותו תבונהב

øùéî å÷áà ]ì[èîã ãò ïéâøã øàù øúà àåääì é
ãçáàá÷åðå øëã ììëá àìë ùéðëã â åäéà ïàîå 

ä úàî ìéòìî é÷ôðã íéîä ïéîìò éç ' äàìò
å íéîùä úçúî 'å àã ìòå àøéòæ" íéîù ãç å

 ïéãë íéîùä úçúî ãçå)íù ( äùáéä äàøúå
ä àã 'éìâúà àã äàúúã åâîå éñëúà øàù ìëå 

 éñëúàã àåää åðúìëåñá òîúùà äàøúá éàä

                                                                                                                                                                                     

 לדברי האומר שכך הוא סדר האצילות שחכמה האצילה חסד מכאן ראיה' ומתמן נפיק בקו מישר כו א
ב חסד עלאה ”ה ע"תרומה קע' כ ועי"ת יסוד והמלכות ג"לנצח ובינה האצילה גבורה והוד וכתר האצילה ת

א "מתמן נפקו אש' ד א"ל ע"א כמש"לז' ובי' לבי' ת וח"כתר האציל ת' פי). א"ד) (גו מחשבה(מחכמה 
ק "י דאימא מתפשטים בו"ל כי נה"הוא מש). א"נ(ב "הרש. ש שם"ומ' במתניב ”ל רנא ע"א ומייא וע"ורוח

  ).מ"מ(א "דז
 ).מ"מ(ג יורדים לתוכו "וכל החו, ק"א שכולל כל הו"הוא יסוד דז ב
א "והם מוחין דז, עילאה' המים דנפקי מאת ה, י היסוד מתחברים ונכללים זכר ונקבה זה בזה"כי ע ג

 ).מ"מ(
א גו "וז, א"א גו ז"א ואו"פרצופים העליונים מכוסים כי אריך נעלם גו או' אבל ד,  כי מלכות היא נגליתד

 ).מ"מ(נמצא שאין נגלית אלא המלכות , מלכות
 ).מ"מ(א "ק שלו הוא יסוד דז"עלמא עילאה הוא זעיר והמקשר ומייחד ו' פי ה
 ).מ"מ(א "ז ו
  ).הערת הזוהר(א "תרומה קלד ע). מ"מ(מלכות  ז
ע הוא המקום בו "שכן בבי, ע"בבי" תתאה"הוא באצילות ו" עלאה. "'ף פרק ה"ח שער אח"ע' עי ח

  ).ג"א מב ע"ביאורים ח(מהוה את הכל וממציא את הכל ומשגיח בכל ומנהיג את הכל ' מתגלה שהוא ית
  ט
 )מ"מ(ק ומייחד אותם "שהיסוד כולל ו י

 ).מ"מ(ק כולם ונתייחדו על ידו "שם ביסוד נתקשרו ו' פי יא
קצוות שהשפעמם ' א וכל שייפין הם ה"רגין הם החסדים והגבורות שיורדים ומתקבצים ביסוד זד' פי יב

 ).מ"מ(מתקבצת בו 
 ).מ"מ(הוא מה שאמר לעיל ששם נתבסמו ונמתקו זה בזה  יג
כי כשיורדים , שאין נמתקים הגבורות עם החסדים אלא בירידתם ביסוד ונכסים בו באורח סתים' פי יד

 ).מ"מ(א הוא בהעלם גדול ובאורח סתים "מיסוד אימא ליסוד ז
י "כ כמתאוים להמתק ע"והגבורות ג, החסדים מתאוים למתק הגבורות, א"ג ליסוד ז"כשיורדים החו טו

 ).מ"מ(החסדים 
 ).מ"מ(א "י היסוד מתחברת המלכות עם ז"ע' פי טז
  ).מ"מ(' א עלמא דאתכסייא שהו אמלובש ומתכסה תוך הנוק"וקרא לז יז

אבל . ב ועלמא דאתכסיא נקרא דא דלית ביה השגה"נ. 'כו' בעלמא דאתכסי' תגליאתיחד עלמא דא
 ).נ"ש(ונקרא ותראה היבשה . בנוקבא כבר יש השגה

 ).מ"מ(כ עם חיילותיה "מלכות מתייחדת ג' פי יח
 ).מ"מ(היא מלכות " את"' פי יט
 ).מ"מ(א מהחזה ולמטה "היא מלכות שמלבשת ז' כבוד ה כ

יהל (' הוא הנוק" את", ואמר את אלקי ישראל' אתגליין ושם הראיה וכו'  ודנוקא סתימין"גוונין דז כא
 ).ג"א י ע"אור ח
 ).מ"מ(היא מלכות שהיא נגלית  כב
  ).מ"מ(א "ת דז"שהם חג כג

 ).מ"מ(שהם סתומים 
 ).מ"מ(מלכות  כדכד

ב פח "ה ח"דע(ואז נהיה יחוד , שהוא כינוי למלכות, והיא ניתנה בענן, היסוד' כלומר הקשת הוא בחי כה
  ).א"ע
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 העולם של היחוד קשר הוא שכאן בגלל
 שני ".אחד ושמו אחד ה"יהו. "העליון
 יחדילהת העליון העולם של אחד ,יחודים

 התחתון העולם של ואחד ,בדרגותיו
 העולם של היחוד קשר .בדרגותיו חדילהתי

 שם העולמים חי. הוא כאן דע העליון
 ,שלו ביחוד העליון העולם ונקשר ,מתבשם

 וכל הדרגות כל .אחד מקום נקרא ולכן
 בו לםוכ נהיוו ,שם מתכנסים האיברים

 יחדתישמת דרגה ואין .כלל פרוד בלי אחד
 לםוכ מתכסים ובו ,זו אלא אחד ביחוד שם

 כאן עד .אחת בהשתוקקות ,סתום בדרך
 בעולם הנגלה לםהעו יחדימת זו בדרגה
 כן גם חדימתי הנגלה העולם. הנסתר
 ,התחתון עולם הוא הנגלה ועולם ,למטה

 ,"ישראל אלהי את ויראו" ,"'ה את ואראה"
 כמראה" ,"'ה כבוד וירא" ,"נראה 'ה וכבוד"

 הוא סביב גהוהנ מראה כן 'וגו הקשת
 ותראה" סוד וזהו ".'ה כבוד דמות מראה

 ,העולמים חי זה "הקשת כמראה" ".היבשה
 ,מלכות זו ,"בענן נתתי קשתי את" וזהו

  ביום .העולם שנברא מיום נתתי

 àîìòã àãåçéã àøåù÷]äàìòä) [äàúú(åäé " ä
ãçàåãçà åîùå æïéãåçé ïéøú ç äàìò àîìòã ãç 

 àãçéúàì äàúú àîìòã ãçå éåâøãá àãçéúàì
äàìò àîìòã àãåçéã àøåù÷ éåâøãáè àëä ãò 

ïéîìò éç åäéàéøù÷úàå íéñáúà ïîú àé àîìò 
 ãçà íå÷î éø÷à êë ïéâáå äéìéã àãåçéá äàìò

 ìëïéôééù ìëå ïéâøãáé åäìë ååäå ïîú ïéùðëúî 
]äéá[âéàâøã úéìå ììë àãåøô àìá ãç ãé 

 ïãçéúàã]ïîú[ äéáå éàä àìà ãç àãåçéá 
ãç àúáåàéúá íéúñ çøàá åäìë ïééñëúàåè 

)å( àâøãá àëä ãò]àã[ãçééúà æè àîìò 
àééñëúàã àîìòá àééìâúàãæé àîìò 

 àééìâúàã]àúúì éëä óåà ãçééúàçé àîìòå 
ééìâúàãà[ àîìò åäéà ãàúú" ä)à å äéòùé (

úà äàøàåèéë ðãà"é) é ãë úåîù ( úà åàøéå
ìàøùé éäìààë) é ãé øáãîá (åäé ãåáëå" äàøð ä

)æ æé íù (åäé ãåáë àøéå" ä)çë à ìà÷æçé (
úù÷ä äàøîëáëåâå  'äâðä äàøî ïëâë àåä áéáñ 

åäé ãåáë úåîã äàøî" äàøúå àæø åäéà àãå ä
äùáéäãë )íù (] úù÷ä äàøîë ïéîìò éç äæ

åäæå[) âé è úéùàøá( ïðòá éúúð éúù÷ úàäë ] àã
úåëìî[àîåéá àîìò éøáúàã àîåé ïî éúúð   

  çé/á  
 כשמתעורר( הקשת כשנראית ,מעונן
 ,'ה כבוד דמות מראה )להתגבר השמאל
 רחל יוצאת .להתגבר השמאל מתעורר

 בצד ל"רפא ,זה בצד ל"מיכא .בלדתה ותקש
 שנראיםצבעים ה והם .זה בצד ל"גבריא ,זה

 מראה כן. "קוויר םוואד לבן ,דמות באותה
 בגלגול שהתכסה האור ,"סביב גהוהנ

 .'ה כבוד דמות מראה הוא ,העין מראה
 לפי הם התחתון היחוד חדוישהתיצבעים ה

 úù÷ éæçúàã àáéòã>àìàîù øòúàãà 
àô÷úúàì<åäé ãåáë úåîã äàøî "ä)  à ìà÷æçé

çë(ìçø ú÷ôð àô÷úúàì àìàîù øòúà á 
äúãìá ù÷úåâàëéî "àã àøèñá ìãàôø " ì

àéøáâ àã àøèñá" ïéðååâ ïåðéàå àã àøèñá ì
 ïë ÷åøéå ÷îåñå øåéç úåîã àåääá ïééæçúàã

àã åøéäð áéáñ äâðä äàøî àìåâìâá àééñëú
 åæéçã>àðéòãä <)àáéòã( ãåáë úåîã äàøî àåä 

                                                           

ן ומורידים שפע גדול אז הקשת אינה נראיה כדורו של "כשמעשה התחתונים מתוקן ומעלים מ' פי א
ן למלכות אז אתתקף שמאלא שהוא דין עד "י וכשאין מעשיהם מתוקן ואין מי שיעלה מ"חזקיה ורשב

 ואז כשרואה המלכות ,גווני קשת' ת שהם ג"ה מקרב צדק מאיליו ומקשט המלכות בקישוטין של חג"שהקב
 ).מ"מ(מקושטת מתעוררים הרחמים והדין נמתק 

  ).א"ד) (ותקש בהפוך אתוון וקשת(ריש חיי שרה ומנחת יהודה דף ע  ב
 ).מ"מ(נמצא כשהשמאל אתתקף המלכות מליאה דינים ורוצה להריק אותם על העולם להחריבו  ג
 הם מיכאל גבריאל רפאל שהם ענפי ת וענפיהם"הם מרכבה של המלכות שמתראים בה הארת חג' פי ד

 ).מ"מ(ת "חג
שאינו נראה אלא בסתימת העינים ', הוא נהירו דאתכסיא וכו, שנוגה אורו זך, א"הוא ז, מראה הנוגה ה

' ואתגליין וכו, ורזא דא סתים עינך ואסחר גלגלך: ל"וארא ז' כ בפ"כמש, גוונים בדקות גדול' ורואה האדם ג
 ).מ"מ(ו שם בהגהותיו "ש הרח"ת כמ"והם גווני חג
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 אלהינו 'ה" .עליון יחוד יחדישהת יחודה
 נראים שלא סתומים צבעים ".'ה

 אחד יחוד .אחד מקום אל ומתקשרים
 חדילהתי למטה בקשתצבעים ה ,בעליון

 צבעים כמו ,ירוקו םואד לבן ,בהם
 .אחד ושמו סוד ,אחר יחוד והם ,סתומים

 ,"ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך"
 ישראל שמע" עליון יחוד .שלמטה היחוד

 .זה כנגד זה ".אחד ה"יהו אלהינו ה"יהו
 שש כאן ,ומדה קו של מדידות ,"יקוו"
 ,החזק רהנ ידתמד. בותית שש וכאן בותית

 יקוו" וזהו ,"מים בשעלו מדד מי" שכתוב
ד " יו,ר העולמותיוצ של שיעור כאן ".המים

 זהו "קדוש קדוש שקדו" .א"ו ה"א וא"ה
 מקום אל" זהו ,"צבאות 'ה" ".המים יקוו"

 הארץ כל מלא" .זה שם של בסוד ,"אחד
 חקיקת סוד ,"היבשה ותראה" זה ,"כבודו

  .@ הקדושו"כוז ז"במוכס ו"כוז היחוד שם

åäé"äàúú àãåçé àãçéúàã ïéðååâ äà íåôì 
åäé àìéòìã àãåçé ãçééúàã àãåçé"ðéäìà ä" å

åäé"äá ìà ïøù÷úàå ïæçúà àìã ïéîéúñ ïéðååâ 
ãçà íå÷îâäàìòá àãç àãåçé ã ïéðååâ ]úù÷á [

)úù÷ì(àúúì ä ÷îåñ øååç åäá àãçéúàì 
éå÷åøå >ïéðååâë <)ïéðååâë(ïéîéúñ æ àãåçé ïåðéàå 

ìîëùá ãçà åîùå àæø àøçà"àúúìã àãåçé åç 
 äàìò àãåçé)ã å íéøáã (åäé ìàøùé òîù" ä

ðéäìà"åäé å" åãéãî åå÷é àã ìéá÷ì àã ãçà ä
 å÷ã]àúçùîå[è) àúåøéùîå(ïéáéú úéù àëä é 

]àúçùî ïéáéú úéù àëäåàé) [àúåøéùî( 
àúåðéãø÷ã àðéöåááé áéúëã )áé î äéòùé (éîâé 

íéî åìòùá ããîãé åäéà àãå )è à úéùàøá ( åå÷é
ïéîìò øöåéã àøåòù àëä íéîäåèåé "ä ã"àå à" å

ä"åã÷ à"åã÷ ù"åã÷ ù" ù)â å äéòùé ( åäéà àã
íéîä åå÷éæèåäé " íå÷î ìà åäéà àã úåàáö ä

ãçàæé àã åãåáë õøàä ìë àìî àã àîùã àæøá 
éã àîù àôéìâ àæø äùáéä äàøúåæåë àãåç" å

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(א גם של המלכות מאירים "כשמאירים של ז, א,הגוונים של המלכות תלויים בגוונים של ז' פי א
 ).מ"מ(ת "ת' ה, גבורה, אלקינו, חסד' ה, א"ת דז"הם חג ב
 .א"נ הארת המוחין יורדת ליסוד דז"א, א הארתם יורדת ליסוד שהוא מקום אחד"ת דז"חג' פי ג
 ).מ"מ(א "וד זוהוא יח ד
 ).מ"מ(והם הגוונים הנראים בקשת בעולם הזה , שהם מרכבה דמלכות, י מיכאל גבריאל רפאל'פ ה
 ).מ"מ(ת עם ענפיהם שהם מיכאל גבריאל רפאל שהם נגלים "לחבר עמהם הארת חג' פי ו
 ).מ"מ(ת העיקרים "הם חג ז
 ).מ"מ(ק דמלכות מן החיצונים "יחוד ו ח
 כי הוא סוד ,א במלת אחד"אז נכנסין כל אלו המוחין בז: ד"כ ה ע"שעה' עי). מ"מ(א "הם המוחין דז' פי ט

א "ח שהוא ז" כי הא, אחררוש וגם יש בו פי. המקבלים אלו המוחין,)א"ב קטז ע"זהר ח (נוקביה'  ד,א"ח ז"א
סוד  ב,א"ס כניסת המוחין ברישא דז" ה,יקוו המים) בראשית א ט( ונמצא כי גם פסוק ,מוחין' מקבל ד

 ירמוז כי המוח חכמה דאימא הנה ,' והנה אומרו אל מקום א.אצלינו שם' מדידו דמשחתא דקו המדה כנז
 וזהו אל ,אחד' ן הנק" והם נכנסין בזו,א אותיות" והם ל,מקום' מ והם בגי,ל"ו במילואם כנ"שמות יה' הוא ד

 .מקום אחד
 ).מ"מ(י המוחין נגמר פרצופו "וע, ק,א יש בו ו"ז' פי י

 ).מ"מ(' בהם נרמז פרצוף הנוק, ו"בשכמל' פי יא
 ).מ"מ(א ואומרת לה עד פה תבוא ואל תוסיף "היא בינה שהיא מורדת כל ספירה וספירה דז' פי יב
  ).א"ד(ב "ב וריש תקון כד ע"ויחי רטו ע יג
 ).מ"מ(המים הם המוחין , קו המדה' פי, יקוו, ן"מים הם מוחין דזו, שערי בינה' ן, י היא בינה"מ יד
ה "ע והוא שם מ"מלכות ובי, שיצר עולמות התחתונים, א"קומת ז' פי). הערת הזוהר(א "בראשית כג ע טו
  ).מ"מ(א "שבז
 
 ).מ"מ(הוא יסוד ' ה, ת"י לחג"צבאות להעלות נה' ה, ד"א בחב"ת דז"להעלות חג, קדוש קדוש קדוש טז
 ).מ"מ(ת "ו ונעשו חגא על"י דז"ה והכוונה שנה"כי מקום אחד הוא יסוד וכולל עמו נו'  פייז
 ).מ"מ(ה בוכו "וכשבאים למלכות מתלבשים בחילוף אהי, ה"א מתלבשים באהי" כשבאים מוחין לזיח
èé ôãá ÷çîð"÷. 
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àùéã÷èé:  
 כאן ,"' וגועשב דשא הארץ תדשא"

 למקום שהתכנסו מים באותם כח הוציאה
 ,סתום כמוס תוך בתוכו ושופעים ,אחד

 וצבאות עליונים יםכמוס בתוכו ויוצאים
 מתקנים האמונה בני אותם שכל .קדושים

 עבודת באותה ,האמונה קוןיבת אותם
 לבהמה חציר חמצמי" סוד וזה. רבונם

 ,הרים אלף על שרובצת בהמה זו ,"'וגו
 וחציר ,ו חציראות יום בכל לה ומגדלים

 לפי טיםלו אותם מלאכים ש הואהזה
 של למאכל ועומדים ,בשני שנבראו ,שעה

. אש אוכלת אש שיש בגלל .הזו הבהמה
 האופנים זה עשב ,"האדם לעבודת ועשב"

 קניםומת לםושכ ,וכרובים וחיות האלה

]ä àùãúåâå áùò àùã õøà' ) à úéùàøá
àé() [õøàä(àìéç ú÷éôà àúùä àïééî ïåðéàá á 

øúàì åùðëúàã) àã(ãç â åøéîè åâ äéåâá ïéãâðå 
äàîéúñãïéàìò ïéøéîè äéåâá ïé÷ôðå ä ïéìééçå 

ïéùéã÷å ïåì ïð÷úî àúåðîéäî éðá ïåðéà ìë éã 
àúåðîéäîã àðå÷úáæ ïåäéøàîã àðçìåô àéääá 

 àã àæøå)ã÷ íéìäúãé (ç äîäáì øéöç çéîöî 
åâå'èàòéáøã äîäá àã äïéøåè óìà ìò é ïéìãâîå 

 ïåðéà àã øéöçå øéöç àåää àîåé ìëá äì
àúòù íåôì ïéèéìù ïéëàìîàé éðùá åàéøáúàã 

éàäã àìëéîì ïéîéé÷åáé àùà úéàã ïéâá äîäá 
àùà àìëààíãàä úãåáòì áùòå ) íù( áùò 

                                                           

ן למלכות "י תפלותינו ועולים בסוד מ"והם הבירורים שאנו מבררים ע, דשא וחציר הכל דבר אחד א
 ).מ"מ(ונעשים מהם מלאכים 

 ).מ"מ(לות ד שקבלה מיסוד הוציאה אלו החיי"בכח מ' פי ב
 ).מ"מ(א "הוא יסוד דז ג
 ).מ"מ(כי משם באה הטיפה , ד נגדין בתוך היסוד מהדעת דרך חוט השדרה"שהם מ' המים הנז' פי ד
 ).מ"מ(הם הנשמות  ה
 ).מ"מ(ן "שם ב' ן למלכות והם בחי"י הבירורין שמעלים בסוד מ"הם המלאכים שכל אלו נבררים ע ו
י הקרבנות או התפילות אנו מביאים להם שפע מהמלכות "וע,  זרעבפסוק עשב מזריע' קאי אעשב הנזז

 ).מ"מ(ועל ידם בא השפע אלינו 
  ).א"ד(ה בתקונים "ב בהג"א ותקונים תקון עא ודף ס ע"פנחס ריז ע ח
 , שהן מאכל בהמה דרביעא על אלף טורין,שניה שנבראו ביום ,מלאכין שמתחדשין בכל יוםדהיינו  ט

, ה"עיקר האצילות הוא בסוד שם מ). ג"צ לג ע"א על ספד"בהגר( וד ועולם הבריאההכסא הכב' הרי הוא בחי
ע נבראו לצורך "וכל עולמות בי. בהמה' ן שהוא בגימ"ע עיקרם בסוד שם ב"ועולמות בי, אדם' שהוא בגי

ויחי , ב"ושם רמ ע, )ו שם"והגהות מהרח(א "זוהר פנחס ריז ע' עי). ד"ש נה ע"הקדו(ש כאן "האצילות כמ
א "ב כז ע"ה ח"דע' ועי. ה ואמר חד"ד ד"וכח ע, כ הנה"ה ואח"ג ד"צ לג ע"א על ספד"בבהגר' וכן עי. א"רכג ע

ב עד חטא אדם הראשון היו הכל במדרגת המלאכים והשרפים וההיכלות אשר "שמכאן מוכח שכל מע
ש כאן "ה כמכמו כן יש ענינים כאלה למעל, כמו שיש בירורים באדם התחתון. בעולם הבריאה של עתה

, כי צומח מתקן בהמה, כל תיקון אכילה הוא על ידי המדרגה אחרת הגבוהה ממנו). א"ב לד ע"ה ח"דע(
שכל עליה של , ב"ב סא ע"ה ח"אריכות בדע' ועי). ד"ב נה ע"ה ח"דע(והבהמה מתקנת על ידי אכילת האדם 

א פרק טו "ש א"פת' ועי.  הרקיעזוהר' ועי, )ש בהמשך"וע, ב"ב סב ע"ה ח"דע(ן היא על ידי אכילה "שם ב
" 'אדם כי יקריב מכם קרבן וגו" ,ם המקריבו"ן המתבסם ברזא דאד" בםה סוד ש"כל קרבן הוא בהמ, ל"ז
  .ה רביעה על אלף טורין"וכן כל התפלות בסוד בהמ, ה של המצח" בסוד מ,)א ב”ויקרא ע(

ולכך הם מתים ומתחדשים , רמלאכים אלו הם מבירורים המלכים שמתו והם זיקין דאתדעכו לאלת י
  ).מ"מ(בכל יום 

י "ל שק"ב בהמה דרביעאה הוא מלכות על עולם הבריאה שבו א"נ. 'דא בהמה דרביעאה על אלף כו
 ). נ"ש) (י"נז(ף "אל' במילואו גימט

והיינו ניצוצין . ב"סד ע, ג"ב סא ע"ה ח"אריכות בעניין זה בדע' ועי, ב ובהערתינו שם"לעיל יז ע' עי יא
ע "ועל ידי ניצוצין אלה יצאו ונעשו כל המציאויות אשר בכל עולם ועולם שבעולמות בי, רת הגבורהדספי

הניצוצין דמחצב ' דמעשה בראשית החל התיקון דהצירוף והליבון לבחי' ביום ב). ד"ב סו ע"ה ח"דע(
לכן בהם  ו,ה נפילתם בעולם התוהו יותר גדולהת והי,העולמות והמלאכים שהם מהחיצוניות דהנקודות

, יותר הם צריכין צירוף וליבון חזק שכן ,גבורהה' שליטת ספיזמן הוא כן  ש,'הבירור ביום בהוא שהתחיל 
 בירור מנם א.ט"ח י"בראשית י'  שאמרו בפ"מלאכין שליטין לפום שעתא דאתבריאו בשני"והנה מהם הוא ה

דמעשה ' בירור רק ביום ג בהם התחיל ה,שהם מפנימיות הנקודות' הניצוצין דמחצב הנשמות והספי
  ).ג"ב עז ע"ה ח"דע (בו משתככין שביבין דגיהנם וביה אשתלימו רחמי על חייבי גיהנםכן  ש,בראשית

ל והם "בהמה והמלאכים שאינן נצרכים אוכלת אותם כביכו' ן שבה גי"השכינה בכח שם ב' פי יב
  ).א"נ(מ "א.  והם נקראים עשבנקראים חציר אבל חיות ושרפים ואופנים הנצרכים לתקון העולם קיימים
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 בשעה להתתקן ועומדים ,קוניהםית תוך
 בקרבניהם רבונם לעבודת באים אדם שבני

 זה ועשב .האדם עבודת שזוהי ,ובתפלה
 להתתקן האדם לעבודת ומוכן מןומז
 באותה מתתקנים וכשהם .כראוי קונויבת

 מהם יוצאים כך אחר ,האדם עבודת
 לחם להוציא" שכתוב ,לעולם וטרף מזונות

 שהרי ".זרע יעמזר עשב" וזהו ,"הארץ מן
 של למאכל מוכן אלא ,זרע מזריע לא חציר

 זה וכל. העולם לתקון ועשב ,קדושה אש
 של קוניםיהת כל ".הארץ מן לחם להוציא"

 ,הזה הארץ עשב את שמתקנים האדם בני
 מאותה ידם על לספק לרבונם שעבודתם

 ולהתברך ,הזה לעולם ומזונות טרף ארץ
  .מעלה של מברכות אדם בני

àùààíãàä úãåáòì áùòå ) íù( ïéìà àã áùò 
úî åäìëã íéáåøëå úåéçå ïéðôåà åäééðå÷ú åâ ïð÷

 ïééúà àùð éðáã àúòùá àð÷úúàì ïéîéé÷å
 àãã àúåìöáå ïåäéðáø÷á ïåäéøàîã àðçìåôì
 ãúòúàå ïîãæà àã áùòå íãàä úãåáò åäéà
 úåàé à÷ãë äéðå÷úá àð÷úúàì íãàä úãåáòì

íãàä úãåáò àéääá ïð÷úúî ïåðéà ãëåá øúáì 
 áéúëã àîìòì ïéôøèå éðåæî é÷ôð åäééðî)íù (

 àéöåäì åäéà àãå õøàä ïî íçì) à úéùàøá
àé ( òøæ òéøæî àì øéöç àäã òøæ òéøæî áùò

àìëéîì ïîãæà àìà åäéàâ áùòå àùéã÷ àùàã 
 õøàä ïî íçì àéöåäì àã ìëå àîìòã àðå÷úì

 àùð éðáã ïéðå÷ú ìë]áùò éàäì éð÷úî à÷ã [
)àåääì éåäì( ïåäéøàîì ïåäìã àðçìåôã õøà 

è õøà àéääî ïåäéãé ìò à÷ôñì éàäì éðåæîå éôø
ìéòìã ïëøáî àùð éðá àëøáúàìå àîìò:  

 זכר ,דרגה על דרגה ,"פרי שהוע פרי עץ"
 עץ של כח מוציא פרי שעץ כמו .ונקבה

 ,אהו ומי .מוציא הוא כאן גם ,פרי שהוע
 זה מה .ותמרות כרובים אותם אלה

 הקרבן בעשן שעולים אותם אלה ,תמרות
 )ונקראים( ומעמידים עמו ומתתקנים

 בתקוניהם קיימים לםווכ ,עשן תמרות
 ,החציר כן קיים שלא מה .האדם לעבודת

 נא הנה" שכתוב ,למאכל עתיד שהרי
 כבקר חציר עמך עשיתי אשר בהמות

  ".יאכל

éøô õòãéøô äùåò ä )íù ( àâøã ìò àâøã
àá÷åðå øëãå õòã àìéç ÷éôà éøô õòã äîë 

åäéà ÷éôà àëä óåà éøô äùåòæ ïéìà åäéà ïàîå 
ðéàúåøîúå íéáåøë ïåç ïåðéà ïéìà úåøîú éàî 

 àðáø÷ã àððúá é÷ìñã]äéãäá éð÷úúîå[ ïî÷àå 
>ð"ïåø÷àå à<è ïéîéé÷ åäìëå ïùò úåøîú 

 ïë àîéé÷ àìã äî íãàä úãåáòì åäééðå÷úá
 áéúëã ìëéîì ãúòúà àäã øéöç)é î áåéà (

 ø÷áë øéöç êîò éúéùò øùà úåîäá àð äðä
ìëàé:  

 .ונקבה זכר מותד ,"פרי עשה פרי עץ"
 כאותם אינם אלה ,אדם פני פניהם ודמות

 ,חתומה ַזַקן אלה פנים גדולות ב,כרובים

]àá÷åðå øëã àð÷åéã éøô äùåò éøô õò[ 
 íãà éðô íäéðô úåîãå)é à ìà÷æçé ( åàì ïéìà

ïáøáø éôà ïéìà íéáåøë ïåðéàë ïåðéàé àð÷éãá 
                                                                                                                                                                                     

 ).ו"לש(א "לקמן יט ע א
החציר הוא דשא אוכלת . ונעשו מהם חציר ועשב, י תפלותינו"ן ע"אחר שעלו הבירורין למלכות בוד מ ב

דמתו ולכך אוכלת , מלכים' ח ניצוצין מז"לפי ששרש הרפ, שחוזרים להיות חלק מחלקיה, אותם המלכות
י תפלות או קרנות מביאים להם שפע "בל עשב אחר שנבראו אז עא, אותם ונעשו עצמותה וחלקיה

 ).מ"מ(מהמלכות וזהו תיקונים ואחר כך על ים בא השפע אלינו 
  ).א"ד(מוכנים לאכול כאש אוכלת  ג
 ).מ"מ(מלכות  ד
 ).מ"מ(יסוד  ה
 ).הערת הזוהר(א "בראשית לג ע ו
 ).מ"מ(יסוד  ז
 ).נ"ש( לשון תמרת עשן ב תמורת הוא"נ. 'אינון כרובים ותמרות כו ח
è ôã"÷ ,ð äæ íà ÷åãáì"àì åà íù à.@ 

 ).מ"מ] (שור נשר אריה אדם[ן "שהם שנא, ]אוריאל רפאל גבריאל מיכאל נוריאל[ן "הם ארגמ י
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 פני ,תינוקות כמו קטנות פנים ,כרובים
 ,בהם כלולות יותוהדמ) אלה( כל ,אדם
 בהם ריםיומצטי גדולות פנים שהם בגלל

 רשוהמפ שם חקיקות כמו חקוקים ציורים
 ן"צפו ב"רמע ח"מזר ,העולם צדדי בארבעת

 ,דרום לצד רשום ברשימה ל"מיכא. ם"ודרו
 פני ,ם"אד פני .אליו מסתכלים הפנים וכל
 זכר הוא אדם .ר"נש פני ,ר"שו פני ,ה"ארי

ומהם  .לאלה פרט אדם נקרא ולא ,ונקבה
 אלהים רכב של ציורים יריםימצט
 םירבותי אלהים רכב" שכתוב ,יםירבות
 ,יםהציור כל של כלל "שנאן". "שנאן אלפי

  ,אדם זהו 'ן ,ה"ארי ר"נש ר"שו

àîéúçàéøèåæ éôà íéáåøë á ìë íãà éðô ïééáøë 
)ïéã ( ïéáøáø ïéôà ïåðéàã ïéâá åäá ïìéìë ïéð÷åéã

á ïéøééèöîåïéôåìâ ïéøåéö åäâ àîù éôåìâë 
àîìòã éøèñ òáøàá ùøôîãøæî "øòî ç" á

åôö"åøãå ï"àëéî í" íåøã ãöì åîéùøá íéùø ì
äéáâì ïéìëúñî ïéôðà ìëåäãà éðô " éðô í

éøà"åù éðô ä"ùð éðô ø" øëã åäéà íãà ø
ìå àá÷åðåøééèöà äéðîå éðä øá íãà éø÷éà à ï

ïéøåéöåéäìà áëøã " áéúëã íéúåáø í) íéìäú
áé çñ (éäìà áëø" ïàðù ïàðù éôìà íéúåáø í

åù ïéøåéö åäìëã àììë"ùð ø"éøà ø"ï ä ' àã
íãà åäéà  

  èé/à  
 זכר בסוד כאחד שנכללה התפשטות

 יוצאים כולם ,ורבבות האלפים וכל .ונקבה
 הללו ותצורומה ".שנאן" הזה מהסוד
 שראוי כמו בצדיהם ואחד אחד כל נפרדים

 באחד אחד יםשמשלב הם ואלה .להם
 ואחד אחד כל להיות ,באחד אחד וכלולים

והם  .ם"אד ה"ארי ר"נש ר"שו .בחברו כלול
 חקוקים שמות ארבעה של בסוד מתנהגים

 להתנהג עולה .ולהסתכל להתנהג עולים
 אחד םֵׁש עולה ,אדם פני אל שור ולהסתכל

 והוא , צבעיםשני של בסוד קקומח מתעטר

àãçë ìéìëúàã åèéùôæ àá÷åðå øëã àæøá 
àðù àæø éðäî é÷ôð åäìë ïááøå ïéôìà åäìëå" ï

äîåíçèïéùøôúî ïéð÷åéã é åäééøèñá ãçå ãç ìë 
 ïåì éæçúàã äîë ãç ïáìùî à÷ã ïåðéà ïéìàå

 ìéìë ãçå ãç ìë éåäîì ãçá ãç ìéìëå ãçá
åù äéøáçá"ùð ø"éøà ø"ïâäðúà íãà äàé àæøá 

]ïäîù òáøàãáéôéìâ à àâäðúàì ïé÷ìñ ï
àìëúñàìå àâäðúàì ÷éìñ àìëúñàìå[ øåù 

íãà éôðàìâé à÷÷çî àøèòúî ãç àîù ÷éìñ 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(בחתימת זקן  א
ב "ע' ב וכ"ט ע"ף הדמיון ועיין לקמן י"ף הוא כ"ל פני תינוק והכ"הנערים תרגום של כרובים כרביא ר ב

 ).מ"מ(ראים כרובים בכל מקום שנק, ט וסנדל"הם מט). א"ד(א "ועקב רעד ע
ן "ונעשה בשנא, ן"ם שמאירים בשנא"שהם חגת, שמות דלקמן שהם האל הגדול הגבור והנורא' הם ד ג

 ).מ"מ(ם "ציורים וחקיקות בחקיקת השמות העליונים שהם חגת
 אוריאל מצד, ג"ת מכריע בין חו"מיכאל בדרום גבריאל בצפון אוריאל במזרח והוא נוריאל לפי שהת ד

, אדם במערב, נשר במזרח, שור בצפון, אריה בדרום, ן"וכן שנא, רפאל במערב, נוראיל מצד הדין, החסד
ח "א תז"וכן בגר, א"ז קב ע"וכן בתיקו, ב"ב ובהשמטות רנב ע"כן הוא לקמן כג ע). מ"מ(ן "של שנא' שהוא ן

א "עוד בהגר' ועי, כתר' בחיואוריאל , המלכות' א שנוריאל הוא בחי"ח מב ע"א בתז"גר' אמנם עי, ד"כז ע
 .ה ואמר והחיות"ג ד"צ יג ע"ספד
 ).מ"מ(כלול בארבעתם ' שכל א' פי ה
 ).מ"מ(ן שנקראים אדם "שהם שנא, מאדם הנזכר' פי ו
 ).הערת הזוהר(א "עקב רעד ע ז
 ).מ"מ(' ן הנז"שהם שנא ח
è  éðäîå)ôã"å ,îå"î.( 

 ).מ"מ(' וא' שהם המלאכים שנאצלו מכל א י
 ).הערת הזוהר(ב "בא מג ע יא
 ).מ"מ(ל הגדול הגבור והנורא "שמות דלקמן שהם הא' י שהארתם והנהגתם באה להם מדפ יב
גוונים ' כ כלול מב"אז מתעורר שם אחד להאיר להם והוא ג, גוונים' שהם ב, כשמסתכל שור באדם יג

 ).מ"מ(שור ואדם 
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 וגולף קקחו והכסא ,לאחור חוזר אז .ל"א
 .הזה השם בסוד להתנהג ונרשם ,אותו
 פני אל נשר ולהסתכל להתנהג עולה

 קקומח מתעטר ,אחר םֵׁש עולה .האדם
 מואר להיות צבעים פנים שני של בסוד

 והוא ,שלמעלה בעיטור בעליה ולעלות
 וגולף חוקק והכסא ,לאחור חוזר אז .גדול
 .הזה השם בסוד להתנהג ונרשם ,אותו
 פני אל אריה ולהסתכל להתנהג עולה
 בסוד קקוח אחר מתעטר מםֵׁש עולה .אדם
 ולהתישר להתחזק צבעים פנים שני של

 והכסא ,לאחור חוזר אז .בוריג והוא ,כחב
 בסוד להתנהג ונרשם ,אותו וגולף חוקק
 לםווכ ,לםובכ מסתכל ם אד.הזה השם

 כולם הצטיירו אז .בו ומסתכלים עולים
 חדא שם בסוד ,זה בציור בחקיקתם

 ודמות" עליהם כתוב ואז .נורא שנקרא
 .הזו בדמות כלולים כולם ".אדם פני פניהם

 ועל סוד זה .אותם כוללת הזו והדמות
 הגבור הגדול האל"נקרא הקדוש ברוך הוא 

 חקוקים הללו השמות שהרי ".והנורא
 כלולה ,העליונה המרכבה בסוד למעלה
 שכולל השם שהוא ,ה"יהו אותיות בארבע

 .בכסא וגלופות קקותומח ,והאל  דמויותכל
 לימין אחד ,בהם קםומר חקוק והכסא
 ,לאחור ואחד לפנים ואחד לשמאל ואחד
  .העולם צדדי בארבעת רשום

ìàààøåçàì øãäúà ïéãë á  óéìâå ÷é÷ç äéñøåëå
àã àîùã àæøá àâäðúàì íéùøúàå äéìâ ÷éìñ 

àìëúñàìå àâäðúàìã ÷éìñ íãà éôðàì øùð 
àøçà àîùä ïéøúã àæøá à÷÷çî àøèòúî 

 å÷éìñá à÷ìúñàìå àøäðúàì ïéðååâ ïéôðà
 øãäúà ïéãë ìåãâ åäéàå àìéòìã àøåèòá
 íéùøúàå äéì óéìâå ÷é÷ç äéñøåëå àøåçàì

îùã àæøá àâäðúàì àâäðúàì ÷éìñ àã à
éøà àìëúñàìå" àîù ÷éìñ íãà éôðàì ä

 ïéôðà ïéøúã àæøá à÷÷çúî àøèòúî àøçà
 åäéàå àô÷åúá àøùéúàìå àô÷úúàì ïéðååâ

øåáâå óéìâå ÷é÷ç äéñøåëå àøåçàì øãäúà ïéãë 
 àæøá àâäðúàì íéùøúàå äéì]àîùã[ àã 

ãà" ïéìëúñîå ïé÷ìñ åäìëå åäìëá ìëúñà í
äéáæ åäìë ïéãë  àã àøåéöá åäééôåìâá åøééèöà

 åäééìò áéúë ïéãëå àøåð éø÷àã ãç àîùã àæøá
)å à ìà÷æçé ( ïìéìë åäìë íãà éðô íäéðô úåîãå

 àã àæø ìòå ïåì ìéìë àð÷åéã éàäå àð÷åéã éàäá
á÷ éø÷à" ä)æé é íéøáã ( øåáâä ìåãâä ìàä

 àæøá ìéòì ïåðéà ïéôéìâ ïéìà ïäîù àäã àøåðäå
äàìò àëéúøãçìë åäé ïååúà òáøàá àìé"äè 

 ï÷÷çî ïéìà ïéð÷åéã àìë ìéìëã àîù åäéàã
 åäá àî÷øî àôéìâ àééñøåëå àééñøåëá ïôéìâ
 ãçå àî÷ì ãçå àìàîùì ãçå àðéîéì ãç

àîìòã ïéøèñ òáøàá àîéùø àøåçàì:  

 בארבע רשוםהוא  ,עולה כשהכסא
 העליונים השמות ארבעהו ,הללודמויות ה

 נכלל והכסא ,הזה הכסא את לוקחים הללו
 ענוגיםתו נפשות ולוקט שלוקח עד .בהם
 אותם ולוקט שלוקח כיון .רצונות של

 שמלא עץ כמו מלא יורד ,תענוגים ורצונות

 ïéð÷åéã òáøàá àîéùø à÷ìñ ãë àééñøë
 éàäì ïéìèð ïéàìò ïäîù òáøà ïéìà ïéìà
 àè÷ðã ãò åäá ìéìëúà àééñøëå àééñøë
 àè÷ðã ïåéë ïéôåñëã ïéâåðòå ïéùôð àè÷ìå
 àééìî àúçð ïéôåñëå ïéâåðò ïåðéà àè÷ìå

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(מלכות  א
 ).מ"מ(תחילה היה מסתכל שור באדם עכשיו חוז רלמקומו ונחקק בכסא  ב
 ).מ"מ(לפי שהמלכות בניינה מהגבורות  ג
  ).הערת הזוהר(ב "א ע"ב תצא רפ"יתרו פ ע ד
 ).מ"מ(י חסד שנקרא גדול "לכך מתנהג ע, ת נוטה לצד החסד"גדול לפי שנשר רומז לת ה
 ).מ"מ(י גבור "לכך אריה מתנהג ע, כדי לאכללא שמאלא בימינא ו
אבל שם הרביעי שהוא נורא שרומז , ות הראשוניםבלבד באדם נתגלו שמ' י הסתכלות מלאך א"ע' פי ז
כ מסתכלים בו ואז מתגלה שם הנקרא נורא ההרומז "לכן מסתכל אדם בכולם וכולם ג, ת הוא כוללם"לת
 ).מ"מ( ת"לת

 ).מ"מ(ם שהם כסא לבינה "הם חגת ח
 ).מ"מ(אחרונה מלכות ' ה, ת"ת' ו, גבורה' ה, חסד' י' פי ט
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 שהוא כיון .פירות ומלא לכל עבר ענפים
ירים ו מצהללו יוצאים ארבע דמויות ,יורד

 נוצצים מאירים חקוקים בציוריהם
 ואז ,העולם על זרע זורעים והם ,הטיםומל

 שהם העשב ".זרע מזריע עשב" נקרא
 יוצאת)ש כיון( .העולם על זרע זורעים
 כתוב אז ,דמויותה כל שכוללת אדם דמות

 על בו זרעו אשר למינו פרי שהוע פרי עץ"
 על ,לתועלת אלא זרע מוציא לא ".הארץ
 שאין מכאן . דווקאבו זרעו אשר הארץ
  .לבטלה ממנו זרע להוציא אדם לבן רשות

 מזריע אינו כאן שלסוד ) דשא( החציר
 כמו .בקיומו עומד ולא התבטל ולכן ,זרע

 להצטייר דמות הםל שאין האלה האחרים
 נראים אלא ,כלל וציור בדמות ולהחקק

 בציור הצטיירו שלא אותם כל .נראים ולא
 שעה לפי עומדים .קיום להם אין ,ודמות

 כמו וחוזרים ,אש אוכלתש באש ונאכלים
  .םיו בכל וכן דםוק

ïéôðò àéìîã àðìéàëàïéáà éìîå øèñ ìëì á ïåéë 
úçðãà÷åéã òáøà ïéìà é÷ôð  ïéøééèöî ïéð

 ïåðéàå ïéèäìî ïéöéöð ïéøäðî ïôéìâ åäééøåéöá
 òéøæî áùò éø÷úà ïéãë àîìò ìò àòøæ ïéòøæ

òøæâ à÷ôð àîìò ìò àòøæ ïéòøæ ïåðéàã áùò 
 áéúë ïéãë ïéð÷åéã ìë ìéìëã íãàã àð÷åéã

)àé à úéùàøá (éøô äùåò éøô õòã øùà åðéîì 
õøàä ìò åá åòøæä àìà àòøæ ÷éôà àì 

ìòåúì ïàëî à÷ééã åá åòøæ øùà õøàä ìò àú
 àìèáì äéðî àòøæ à÷ôàì ùð øáì åùø úéìã  

øéöçå ïéâáå òøæ òéøæî åäéà åàì àëäã àæø 
àîåé÷á àîéé÷ àìå ìèáúà êëæ ïéðøçà éðäë 

 úéìã>ìäé <)ïåì( àôìâúàìå àøééèöàì àð÷åéã 
ììë àøåéöå àð÷åéãáç ïåæçúà àìå ïåæçúà àìà 

åøééèöà àìã ïåðéà ìë ïåì úéì àð÷åéãå àøåéöá 
àúòù íåôì éîéé÷ àîåé÷è àùàá åìéëàúàå 

 ìëá ïëå ïéîã÷ìîë ïéøãäîå àùà àìëàã
àîåéé:  

 ואינו ,וציור דמות לו יש למטה אדם
 ודמות ציור .שלמעלה אלה דוגמתכ בקיום

 שהיו כמו בציוריהם מצטיירים שלמעלה
 בקיום הם ולכן , להצטייראחר לבוש בלי

 מצטיירים ,למטה אדם לש הציור .תמיד
 ולכן ,תאחר בצורה ולא לבושבציוריהם ב

 לילה ובכל ,דןיוע זמן של בקיום עומדים
 ,ט רוח מהמלבוש הזה ועולהמתפש ולילה
 כך ואחר .אותואוכלת  ,אוכלת אש ואותה
 ,בלבושיהםמצטיירים ו מקדם כמו חוזרים

 הללודמויות ה כמו עמידה להם אין ולכן
 ,"לבקרים חדשים" כתוב זה ועל ,שלמעלה

  .ויום יום בכל חדשים שהם אדם בני

 àìå àøåéöå àð÷åéã äéì úéà àúúì ùð øá
 àøåéö àìéòìã éðäã àðååâë àîåé÷á åäéà
 ïééåäã äîë ïåäéøåéöá ïéøééèöî ìéòìã àð÷åéãå
 ïåðéà êë ïéâáå àøééèöàì àøçà àùåáìî àìá

øéãú àîåé÷áàé ïéøééèöî àúúì íãàã àøåéö 
á åäééøåéöá êë ïéâáå àøçà àðååâë àìå àùåáìî

 àéìéìå àéìéì ìëáå ïãéòå ïîæ àîåé÷á ïéîéé÷
 àåääå à÷ìñå àùåáìî éàäî àçåø èùôúî
 øãäúà øúáå äéì ìéëà àìëàã àùà
 úéì êë ïéâáå åäééùåáìá ïéøééèöîå ïéîã÷ìîë
 áéúë àã ìòå ìéòìã ïéð÷åéã ïåðéàë àîåé÷ ïåì

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(מלאכים  א
 ).מ"מ(נשמות ). א"ד(ות שהם הנשמות ומלא פיר ב
 ).ב"ב סב ע"ה ח"דע(ת והיסוד שנתקנו ביום השלישי "הצמחים המתקיימים הם מתולדות ספירת הת ג
 ).מ"מ(י חיבור יסוד ומלכות בא השפע לעשב "ע' פי ד
 ).מ"מ(ו לבטלה "שאין הזרע אלא בתוך הארץ שהיא המלכות ולא ח ה
å) ð"àùã à(ôãá óñåð "å. 

 ).הערת הזוהר(א "ב מ"יט ע ז
 ).מ"מ(ללא זיווג גופני , מלאכים ששרשם מזיווג נשיקין ח
 חלק הצומח דהמלאכים'  והם בחי, הם כולם מהניצוצין דהגבורות אשר התחילו להתברר ביום שניט

  ).א"ב סב ע"ה ח"דע(
  ).הערת הזוהר(ויחי רטו  י

ן לה קיום כ אי"בלא לבוש הגוף זהו ולאו בגוונא אחרא ע”שאי אפשר לנשמה להיות בעוהז ע' פי יא
 ).א"נ(מ "א. ז"בעוה
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)âë â äëéà (àùð éðá íéø÷áì íéùãç ïåðéàã 
àîåéå àîåé ìëá íéùãç  

  èé/á  
 ולא היא רבה ,"אמונתך רבה" ,מהל

 שיכולה ,גדולה ודאי ,"אמונתך רבה" ,קטנה
 בתוכה ולהכלילם העולם בני כל לקחת
 הוא ורב גדול מקום ,ותחתונה עליונה
 ,זה וסוד .יותר מתמלא ולא הכל שכולל

 איננו והים הים אל הולכים הנחלים כל"
 אותם לוקח והים ,לים הולכים ,"' וגומלא

 כך אחר .מתמלא ולא ,בתוכו אותם ואוכל
 ,והולכים מקדם כמו אותם מוציא הוא

 כי" כתוב זה ביום ".אמונתך רבה" זה ובגלל
 הזה שיום בגלל ,םיפעמי "טוב כי" "טוב

 אמר . מחלוקתומפריד צדדים לשני אחוז
 ,"טוב כי" זה ולצד "טוב כי" זה לצד

 יםיפעמ בו יש ולכן .ביניהם ומסכים
 של שם של הסוד כאן ".ויאמר" "ויאמר"

 עולה מחוקקת חקיקה אותיות ארבע
 דמויות בארבע אותיות עשרה לשתים

  .הקדוש הכסא על רשום צדדים בארבעה

 àìå åäéà äáø êúðåîà äáø àîòè éàî
àøéòæà ]êúðåîà äáø[ äáø éàãå  àìëã)ãéúòã( 

 àîìò éðá ìë àìèðì]àììëàìå) [ëúàìåàìì( 
äàìò äåâá ïåìáäàúúå â åäéà éâñå áø øúà 

 àã àæøå øéúé àéìîúà àìå àìë ìéìëã) úìä÷
æ à (íéä ìà íéëìåä íéìçðä ìëã åððéà íéäå 

åâå àìî 'àîé éáâì éìæàä ìéëàå ïåì ìéèð àîéå 
 ïåì ÷éôà øúáå àéìîúà àìå äéåâá ïåì

âáå éìæàå ïéîã÷ìîë" àã àîåéá êúðåîà äáø ã
áåè éë áéúë àã àîåéã ïéâá éðîæ éøú áåè éë 

 éàäì øîà ú÷åìçî ùéøôàå ïéøèñ ïéøúì ãéçà
áåè éë àøèñåæ úéà êë ïéâáå åäééðéá íéëñàå 

 øîàéå ïéðîæ ïéøú äéá]àëä øîàéå[ àîùã àæø 
ïååúà òáøàãç øñéøúì ÷éìñ à÷÷çî àôéìâ 

 ìò íéùø ïéøèñ òáøàá ïéð÷åéã òáøàá ïååúà
àùéã÷ àéñøåëè:  

 "מארת" ,"' וגומארת יהי להיםא ויאמר"
 .לתינוקות אסכרה שנבראה ,חסר] כתוב[

 נבראה ,הראשון אור של אור שנגנז שאחר
 מתפשטתקליפה ה ואותה ,חולמקליפה 
 ,שיוצאת כיון .אחרת קליפה ומוציאה

éäìà øîàéå"å úåøåàî éäé íëå'é ) à úéùàøá
ãé ( øúáã ééáøì äøëñà éøáúàã øñç úøàî

æéðâúàãàé äôéì÷ éøáúà äàîã÷ øåà åøéäð 
àçåîìáé äôéì÷ ÷éôàå èùôúà äôéì÷ àéääå 

 éáâì úèî àúçðå à÷ìñ ú÷ôðã ïåéë àøçà

                                                           

י כל נשמות "אמונה נעשית גדולה ורבה בכל לילה ע' הנק' המלכו: 'כ דרושי הלילה דרוש ג"שעה' עי א
 .התחתונים העולים בכל לילה להכלל ולהתעבר בתוכה כדי להתחדש שם בהיותם בתוכה

 ).מ"מ(ד "מ ב
 ).מ"מ(ן "נשמות בסוד מ ג
 ).מ"מ(ד " והם מ,שהיא השפעת הקצוות במלכות ד
 ).מ"מ(ן "הם הנשמות שהם בסוד מ ה
å "áåè éë àøèñ éàäìå "ôã óñåð"îá àåä ïëå å"î. 

י בארבע דיוקנין כל "ב אותיות מלוי אדנ"הם י, י וסליק לתריסר אתוון"אתוון הוא שם אדנ'  שמא דדז
 ).מ"מ(מהמרכבה ' י מאירה לצד א"כל אות מאדנ' פי, סטרין

ל "ל תיבות כמש" אתוון ורב"אותיות לי' ב צרופים כנודע זהו ד"ה מתהפך ומצטרף לי"שם הוי' פי ח
י וסליק "ב נראה שהוא אדנ"נ. 'הכא רזא דשמא דארבע אתוון כו). א"נ(ם "א. כ אותיות"שקורא לתיבות ג

  ).נ"ש) (י"נז(כמו הדגלים ' וכל אחד כלול ג. ב אתוון בסוד חיות שנושאין הכסא מברא"מילואו לי
 .)מ"מ(שהיא המלכות , י הנזכר הוא על כרסייא קדישא"אדנ ט
  .זוהר הרקיע' עי י

עיין פירוש המאמר . 'דבתר דאתגניז נהירו אור קדמאה כו). א"ד(בגניזות האור יתחזקו הקליפות  יא
בהתגלות החסדים הראשונים שהיה אורם גדול בשביל כך לא ' פי). ה"של(' ט וריש דף ק"בחייט סוף דף צ

  ).מ"מ(' ליונתגלית הק, ואחר שנגנזו החסדים הראשונים נתמעט האור, נגלית
 ).א"נ(מ "א. על לילית בת זוגו' מ והב"רמז על ס' קליפה א' פי יב
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 ,קטנות פנים לגבי מגיעה ,ויורדת עולה
 ולא ,בתוכםלהצטייר ו בהם להתדבק רוצה
 הוא ברוך ושהקד .מהם פרדילה רוצה

 .למטה אותה ומוריד ,משם אותה מפריד
 כיון .הזה בעולם זה לתקן כדי אדם כשברא
 אדם של בצדו דבוקה חוה את שראתה

 ,מהישל דמות וראתה ,מעלה של פיויב
 בפנים להתדבק ורצתה ,משם פרחה

 השערים שומרי אותםו .דםומק כמו קטנות
 ברוך הקדוש נזף .לה נתנו לא שלמעלה

 וישבה ,הים בשפולי אותה טילוהבה  הוא
 הקדוש אז .ואשתו אדם שחטא עד שם

 ,הים משפולי אותה הוציא הוא ברוך
 פנים תינוקות אותם כל על ושולטת
 להענש שראויים אדם בני של קטנות
 ומשוטטת הולכת והיא .אבותיהם בחטאי
 ,שבארץ עדן גן לשערי מתקרבת ,בעולם
 ,העדן גן שערי שומרי ,כרובים ורואה

 בגלל ,החרב להט אותו אצל שם ושבתוי
 בשעה .להט אותו מצד יצאה שהיא

 בורחת היא, להט אותו שמתהפך
 תינוקות ומוצאת ,בעולם ומשוטטת
 והורגת בהם וצוחקת ,להענש שראויים

 את שהקטינה הלבנה בפגימת וזהו .אותם
 יכלה לא קין כשנולד ".תֹרמֹא" וזה ,אורה

 אליו התקרבה כך אחר ,בו להתדבק
  .ומעופפים רוחות הולידהו

éøèåæ éôðàà  àøééèöàìå åäá à÷áãúàì úàòá
äééååâá äì ùøôà åäééðî àùøôàì úàòá àìå å

á÷"àúúì äì úéçðå ïîúî äá íãà àøá ãë 
 äåçì úîçã ïåéë àîìò éàäá éàä àð÷úàì ïéâá
 àìéòìã åøéôùã íãàã éåøèñá à÷áãúî à÷ã
 úàòáå ïîúî àçøô íéìù àð÷åéã úàîçå

ôðàá à÷áãúàì ïéîã÷ìîëå éøèð ïåðéà éøèåæ é
äì å÷áù àì ìéòìã ïéòøúâ á÷ óæð"á ä ìéèàå ä

 íãà àèçã ãò ïîú úáúéå àîé éìåôùá äì
á÷ äì ÷éôà ïéãë äéúúðàå" àîé éìåôùî ä

 àùð éðáã éøèåæ éôà ééáø ïåðéà ìë ìò àèìùå
 àìæà éäéàå ïåäåáàã éáåçá àùðòàì ïåæçúàã

â éòøúì úáéø÷ àîìòá àèèùî" àòøàã ò
âã éòøú éøèð íéáåøë úîçå" ò]àáúéå) [éáúéå( 

àåää éáâì ïîúãì  ú÷ôð àéäã ïéâá áøçä èä
èäì àåääã àøèñîä èäì àåääã àúòùá 

ú÷øò êôäúàå ééáø úçëùàå àîìòá úèèùîå 
 àãå ïåì úìéè÷å åäá úëééçå àùðòúàì ïåæçúàã

åäéàæ àãå àøåäð úøéòæàã àøäéñã åòéøâá 
ïé÷ ãéìéúà ãë úøàîç äéá à÷áãúàì àìëé àì 

ïéñéèå ïéçåø úãéìåàå äéãäá úáéø÷úà øúáìè:  

 עם שנים ושלשים מאה משיש אדם
 ומתוך ,נעמה התשבא עד ,נקבות רוחות

 א"עז האלהים בני אחריה טעו פיהוי
 התפשטו וממנה .מהם והולידה ,ל"ועזא

 הולכת שהיא ,בעולם ושדים רעות רוחות

 ïéá÷åð ïéçåøá ùîù ïéðù ïéúìúå äàî íãà
äîòð úúàã ãòé éðá åòè äìéã åøéôù åâîå 

éäìàä"æò äøúá í"æòå à" åäééðî úãéìåàå ìà
 ïéçåø åèùôúà äðéîå]ïéùéá[ àîìòá ïéãùå 

                                                                                                                                                                                     

לפי שהם לבר , ה כי רצתה ליינק מהם ולהתדבק בהם"ש מטת לגבי אנפי זוטרי שהם נו"ומ, ה"נו א
 ).מ"מ(מגופא 

אבל , ר והיא מסיגי פרצוף לאה ולכן שלטו בה הקליפות"ה לאדה"היא חוה ראשונה שהביא הקב' פי ב
, ולכך גם חוה זו הות מתדבקא בסטרי דאדם, א"א אב"חוה השנית היא מפרצוף רחל שהיא דבוקה עם ז

 ).מ"מ(בחוה זו השנית ' ולפי שרחל היא במקום גילוי החסדים לכך לא שלטו הקלי
  ).א"ד(ה בנזיפות והשליכה מגבול הקדושה עד התהום שהוא שפולי דימא "גער בה הקב ג
 ).א"ד(נין להט החרב המתהפכת ב ע"עיין ויקרא יט ע ד
כ דאזעירת נהורא כי מתלתא "ש דקאמר אח"ם וז"ל לתחייה ונעשה ממנו ד"ט הט"דאתהפך לה' פי ה

 ).א"נ(מ "א. אתוון תעבידו תרין
ובשעה שהוא דין יושבת אצלו וכשמתהפך לרחמים , ומרחמים לדין, הלהט מתהפך מדין לרחמים' פי ו

 ).מ"מ(ערקת 
  ).הערת הזוהר(ב "פקודי רמח ע ז
אפילו הכי לא יכלה , ר מעורבת עם טיפת הנחש שבא על חוה כנודע"פ שקין היה מטיפת אדה"אע' פי ח

 ).מ"מ(אז נדבקה בו ואתקריבה בהדיה ' וגברה בו הקלי, לאתדבקא ביה עד שהרג הבל
  ).א"ד(רוחות ושדים המעופפים  ט
 ).מ"מ(לא נתרבה ביותר עד שבאה נעמה , ר מוליד רוחין בישין"ל שנה היה אדה"פ שבק"אע' פי י
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 והולכת )לילית עם( בלילה ומשוטטת
 ,אדם בניב )וצוחקות( וצוחקת בעולם

 מקום ובכל .קרי שישפכו להם גורמתו
 ,בבית יחידים ישנים אדם בני שנמצאים

 ,בהם תות ונדבקוואוחז עליהם ותשורהם 
 ועוד .מהם הומוליד תאוה מהם תוולוקח

 זה וכל ,יודע לא והוא ,במחלות בו פוגעות
 תקנתנכש ,"תֹרמֹא" .הלבנה בפגימת
 'ה אמרת" האותיות מתהפכות ,הלבנה
 מגן" ".בו החוסים לכל הוא מגן צרופה

 ומזיקים רעות רוחות אותם כל על "הוא
 אותם לכל ,בפגימתה בעולם שמשוטטים

  .הוא ברוך הקדוש באמונת בו שאחוזים

 éäéàã àéìéìá úèèåùîå úìæà]ð"úéìéìá à[ 
àîìòá úìæàåà úëééçå ]ð"ïëééçå à[ àùð éðáá 

 éðá ïçëùàã øúà ìëáå éø÷ ïåãùåàã ïåì éãáòå
 ïãéçàå åäééìò ïøù àúéáá ïéàãéçé ïéîééð àùð
 ãéìåàå àúáåàú åäééðî éìèðå åäá ï÷áãúîå ïåì

åúå åäééðîá àã ìëå òãé àìå ïéòøîá äéá ïéòâô 
ñã åòéøâá àøäéñ úð÷úúà ãë úøàî àøäé

 ïååúà ïëôäúà)àì çé íéìäú (åäé úøîà" ä
 ìë ìò àåä ïâî åá íéñåçä ìëì àåä ïâî äôåøö

ïåðéà ùîã ïéøéèñ÷å ïéùéá ïéçåøåàîìòá éèèâ 
 äéúåðîéäá äéá ïãéçàã ïåðéà ìëì äìéã åòéøâá

]á÷ã"ä[:  
 ,האגוז מקולע ירד המלך שלמהר שאכ

 פתיקל לקח ,"יירדת אגוז גנת אל" שכתוב
 וידע , קליפותאותן בכל והסתכל אגוז

 אלא נבראו לא אותם שכל והסתכל(
 אותם של ענוגיםת אותם שכל )ענוגתמ

 להדבק רק אלא אינו האגוז קליפות רוחות
 שכתוב ,אותם ולהסית אדם בבני

 ,עוד". דותיוש דהיש האדם בני גותוותענ"
 ,הלילה נתיבש שמתענגים אדם בני תענוגי

 ברוך והקדוש ,דותיוש דהיש מהם יוצא
 ולהתקין ,בעולם הכלהיה צריך לברוא  הוא
 וכמה מבפנים מח והכל ,העולם את בהם

   .המח על חופותקליפות 
 ,ומטה מעלה ,זה כדוגמת עולם וכל
 כל סוף עד העליונה הנקודה סוד מראש

  , כולם,הדרגות

àæåâàã à÷îòì úéçð ãë àëìî äîìùã 
 áéúëã)àé å øéù (ðâ ìàìèð éúãøé æåâà úä 

òãéå ïéôéì÷ ïåðéà ìëá ìëúñàå àæåâàã äôéì÷å 
àæåâàã ïéôéì÷ ïéçåø åäðäã ïéâåðò ïåðéà ìëãæ 
àùð éðáá à÷áãúàì àìà åäéà åàìç 

àèñàìå)ä(è áéúëã ïåì )ç á úìä÷ ( úåâåðòúå
 íãà éðá éâåðòú åú úåãùå äãù íãà éðá
 äãù åäééðî à÷ôð àéìéìã àúðéùá éâðòúîã

úåãùåàìëå éá÷ êéøèöà " àîìòá éøáîì ä
åâì àçåî àìëå åäá àîìò àð÷úàìåàé äîëå 

ôç ïéôéì÷àé àçåîì   
 àæø ùéøî àúúå àìéò àðååâ éàäë àîìò ìëå

ìë ïéâøã ìëã àôåñ ãò äàìò äãå÷ðãåä  

  ë/à  

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(א "ת קמח ע"ויצא בס' משחקת עם בני אדם בעת שינתם עד שהם באים לידי קרי ע א
 ).הערת הזוהר(א "יא ע ב
  ).א"ד(רוחות ומזיקים סופה וסערה המשוטטים בעולם  ג
'  שעליה הם דקליפות' וד, כי המוח של גנוז היא הקדושה, היא הקדושה והקליפה בכללות אחד ד

  ).מ"מ(קליפות 
, א ואילך"וירא סט ע, ב"זהר ויחי רכג ע' ועי. והוא חכמת מצרים, והחיצונים' הרי הוא ידיעת הקליפ

  ).ב"ב פה ע"ה ח"דע(ב "ובא לז ע
  ).א"ד(ב ותיקונים תקון כד וריש תיקון כו "תרומה קמ ע ה
å) ð"àâåðéòî àìà åàøáð àì ïåðéà ìëã ìëúñàå à(ôãá óñåð "å. 

  .קה על האגוזנגה נדבקה במוח סוד קליפה ד, ל"ז' ח שער מט פרק ב"ע' עי ז
 ).ד"צ לד ע"א על ספד"בהגר(כמו שכל דבר מתאוה לידבק בשרשו  ח
èáàúñàìå  -ôãá óñåð "å. 

ועוד שהיא סותמת הקדושה שלא כל הבא , שהכל הם יראים מהרצועה, היא צורך גבוה' הקלי' פי י
 ).מ"מ(ליכנס יבוא ויכנס 

 הם זה לפנים שכאן מתבאר שעיגולים', י פרק ב"ח שער עגו"ע' עי). א"ד(ג "ה ע"מנחת יהודה דף קל יא
. ש"ע' בעץ חיים נתבאר איך כל העולמות הם בבחינת עיגולים זה בתוך זה כולם כגלדי בצלים וכו. מזה

 ).א"נ(ו "גליון כ
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 לתוך מח זה .לזה וזה לזה לבוש זה הם
 וזה מזה לפנים זה ,רוח) מוח(קליפה ו מח

 לזה קליפה שזה נמצאש עד ,מזה לפנים
 פנימי אור היתה ראשונה נקודה .לזה וזה

 ותעור לדעת הזדככות ודקיש לו שאין
 ,התפשטות שהתפשטה עד ,שלו ונקיות
 נעשית נקודה אותה של התפשטות ואותה

 שלא אור ת נקודאותה להתלבש אחד היכל
 לבוש שהוא ההיכל .שלו כוךיהז דלולג ידוע

 לו איןש אור היא סתומה נקודה לאותה
 ,הוא כךוומז דקיק לא זה כל ועם ,שיעור

 .וגנוזה טמירה ראשונה נקודה אותה כמו
 אור התפשטות התפשט ההיכל אותו

 לבוש היא התפשטות ואותה ,הראשון
 .יותר פנימי כךוומז דקיק היכל לאותו
 זה והתלבש בזה זה התפשט והלאה מכאן
 זה ,לזה וזה לזה לבוש זה שנמצא עד ,בזה
 ,לבוש שזה גב על ואף .יפה קלוזו מח

 כצורה והכל ,אחרת לדרגה מח הוא נעשה
 זה בצלם כי עד ,למטה וכן הוא ,נעשה וז

 רוח ,קליפהו מח ,הזה בעולם הוא האדם
  . העולם של תיקון הוא והכל ,וגוף

 בדבקות השמש עם הלבנה כשהיתה
 שנפרדה כיון .באור הלבנה היתה ,אחת

 ,חילותיה כל על פקדההוו מהשמש
 אורה את הקטינה ,עצמה את קטינהה

 ,המח ת קליפות לגניזעל קליפות ונבראו
 "מארת יהי" זה ועל .המח של תיקון והכל
 שכתוב וזהו ,העולם לתקון זה וכל ,חסר

  ".הארץ על להאיר"

 àã åäéà] åâì àçåî àã àãì àãå àãì àùåáì
äôéì÷å àçåîààã àçåø [ ïî åâì àãå àã ïî åâì 

 éàäã çëúùàã ãò àã éàäì éàäå éàäì äôéì÷
äàîã÷ äãå÷ðá äéì úéìã äàîéðô åøéäð äåä 

åé÷ðå å÷é÷ãå åëéëæ òãðîì àøåòùâ ãò äéìéã 
 äãå÷ð àéääã åèéùô àåääå åèéùô èùôúàã
 äãå÷ð àéää àùáìúàì àìëéä ãç ãéáòúà

àëåëæ åàéâñì òéãé àìã åøéäðã àìëéä äéìéã 
ääì àùåáì åäéàãå åøéäð éäéà àîéúñ äãå÷ð à

ã êéëæå ÷é÷ã åàì àã ìë íòå àøåòù äéì úéì
àéääë åäéàä àåää æéðâå øéîè äàîã÷ äãå÷ð 

àìëéäåæ àåääå äàîã÷ øåà åèéùô èùôúà 
åèéùôç êéëæå ÷é÷ã àìëéä àåääì àùåáì åäéà 

 àãá àã èùôúà äàìäìå ïàëî øéúé äàîéðô
 àùåáì àã çëúùàã ãò àãá àã ùáìúàå

>àãì àãå àãìè<éì÷ àãå àçåî àã òàå äô" â
 àøçà àâøãì àçåî åäéà ãéáòúà àùåáì àãã

 ãéáòúà àã àðååâë àìëå>éëä <)éðä( ãò àúúì 
 àçåî àîìò éàäá ùð øá åäéà àã íìöá éë

 àîìòã àðå÷ú åäéà àìëå àôåâå àçåø äôéì÷å  
 àãç àúå÷áãá àùîùá àøäéñ úåä ãë

]úåä[ùøôúàã ïåéë åøéäðá àøäéñ ú àùîù ïî 
à àäìéç ìò úã÷ôúàåîøâ úøéòæà úøéòæà 

àøåäðéïéôéì÷ ïåøáúàå àé åæéðâì ïéôéì÷ ìò 
 àã ìòå àçåîã àðå÷ú àìëå àçåîã) à úéùàøá

ãé ( àãå àîìòã àðå÷úì àã ìëå øñç úøàî éäé
 áéúëã àåä)åè à úéùàøá (õøàä ìò øéàäì:  

                                                           

à) ñ"åî ààç( –ôãá óñåð "å. 

 ).א"א מט ע"כללים ח(חכמה ' דשם הרי הוא בחי' כלומר י). מ"מ(הוא אבא  ב
נגד כלים הפנימיים שהם " יכוזכ", כלים שיש לכל פרצוף פנימיים אמצעיים חיצוניים' לשונות נגד ג'  גג
הנה בכאן , מכלים החיצוניים' פ שיש יניקה לקלי"שאע, נגד חיצוניים" ונקיו", נגד אמצעיים"דקיקו", זכים

 ).מ"מ(אין לה יניקה 
  ).א"ד(לרוב זכות  ד
ä  éàäá)øâä úåäâä"à.( 

 ).מ"מ(א "אימא הוציא החסד דז' פי ו
æ  àìëéä àåää–øâä úåäâäá ÷çîð "à. 

היו כולם נוטים לצד החסד קצוות האחרים כדי שי' כ הוציאה ה"ואח, א"אימא נתלבשה בחסד דז ח
 ).מ"מ(

 ).מ"מ(חיצוניות פרצוף עליון נעשה פנימיות לפרצוף שתחתיו  ט
א רק בשרשי "וכל גילויו עומדים בסוד ז, ע בסוד מיעוט הירח"ם עיקרו בעולמות בי"גילוי שם אלהי י
ם הכללי והוא ש, הכולל את כל הבריאה כולה, ם כללי"וזהו שם אלהי). ד"א קח ע"כללים ח(ע "הבי

 ).ד"ב קכז ע"כללים ח(שבמלכות דאצילות 
 ).מ"מ(' י מיעוט הלבנה נתגלו הקלי"ע יא
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 תורוהמא שני את אלהים ויעש"
 הכל של קוןיות רבוי "ויעש" ,"ליםוהגד

 ,"ליםוהגד תורוהמא שני את" .כראוי
 השם זה סוד .אחד בחבור] היו[ בהתחלה

 שאינו גב על אף ,אלהים ה"הוי יחד השלם
 שנבראו "ליםוהגד" .סתום בדרך אלא בגלוי

 השם בהם להקרא כזה זה בשם )שנתגדלו(
 עליונים שמות אלו ץ"מצפ ץ"מצפ .הכל של
 ,"ליםוהגד" .הרחמים מדות עשרה שלש של
 שהם בגלל ,למעלה ועולים התַגדלו אלו

 לתועלת ועולים ,עליון מסוד עליונים
 .העולמות @קייםתמבהם  שהעולם

 כאחד שניהם ,"תורוהמא שני" זהדוגמת כ
   .אחת בגדלות עולים
 זו ,השמש אצל הלבנה ה התיישבלא
 איכה" אמרה הלבנה ,זו מלפני שהיהתבי
 תרביץ איכה" אמרה השמש ,"תרעה

 ,יםבצהר מאיר איך קטן נר ,"בצהרים
 אז ,בבושה יכהא ,"כעטיה אהיה שלמה"

 ,לתחתונים ראש להיות עצמה הקטינה
 לה אמר ".הצאן בעקבי לך צאי" שכתוב
 .עצמך את והקטיני לכי ,הוא ברוך הקדוש

éäìà ùòéå"íéìåãâä úåøåàîä éðù úà íà 
)æè à úéùàøá ( àìëã àðå÷úå àéåáø ùòéå

 íéìåãâä úåøåàîä éðù úà úåàé à÷ãë
íéìù àîù àã àæø àãç àøåáçá àúéîã÷áá 

åäé àãçë"éäìà ä"òà í"ââ àéìâúàá åäéà àìã 
íéìåãâä íéúñ çøàá àìàã åàéøáúàã ]ð" à

åàéáøúàã[àãë àã àîùá ä àîù åäá éø÷úàì 
õôöî àìëãå øñéìúã ïéàìò ïäîù ïéìà õôöî 

éîçøã ïìéëîæåàéáøúà ïéìà íéìåãâä ç ïé÷ìñå 
ïéàìò ïåðéàã ïéâá àìéòìäàìò àæøî è ïé÷ìñå 

 àîìòã àúìòåúìì àðååâë ïéîìò ïåäá àîéé÷úà
úåøåàîä éðù àãé å÷éìñ àãçë åäééåøú 

àúåáøáàé àãç   

àøäéñ áùééúà àì) àã( àã àùîù éáâì 
óéñëàáé äøîà àøäéñ àã éî÷î )à øéùæ  (

äòøú äëéàâé  äøîà àùîù)íù ( õéáøú äëéà
íéøäöá øéäö ïéãëà àøéòæ àâøù íéøäöáãé 

)íù( ïéãë àôåñëá ïéãëà äéèåòë äéäà äîìù 

                                                           

שנכללת ). ה"של(ש "א ע"המאמר הזה הוא בחייט דף ק. ויעש רבויא ותקונא דכלא כדקא יאות א
 ).ד"א עט ע"ביאורים ח(הבריאה באצילות 

ה ושכינתיה "והוא יחוד דקב). א"ד(א "מנחת יהודה קב ופרדס בשער מיעוט הירח וזוהר תרומה קסא ע ב
לכלול את היכלות דבריאה זה בזה ולייחד את הבריאה באצילות כמו שהיה , הוראתו). א"א פא ע"ה ח"דע(

  ).ד"ב מז ע"ה ח"דע(ג "צ כט ע"א על ספד"בבהגר' ועי. קודם החטא
משמע שנקראו אלקים אלא מדקאמר המאורות הגדולים ' ן נקראים ה"שלא אמר הכתוב בהדיא שזו ג

 ).מ"מ(אלקים ' שמא שלים ה
 .יהל אור' עי ד
ה וזה "ואינם זה הוי, ץ"ששניהם מצפ, א אזי נקראים בשם אחד זה כזה"כיון שיונקים משני פאות דא ה

 ).מ"מ(מאור הגדול ומאור הקטן ' כי זהו בחי, אלקים
פסטפט תגל אפים ורב חסד קל רחום תכ גספי וחנון ארך (ולפי דרכינו . ץ"ש מצפ"ת ב"ה בא"שם הוי ו

תומי פגש סחק פתיא טהג סחק לאלפים נשא כתכומי טבת עון ופשע זפט פובז וחטאה ונקה פסנתץ פטדץ 
א "א קז ע"ש בגר"וכן ע, ט"ץ מרמז למט"ב שהשם מצפ"ז טז ע"תיקו' עי. א פרק יא"ח שער א"ע' עי). א"ד(

 .שזה בבחינת עולם היצירה
, ל רחום וחנון"ג מכילן דרחמי שתחלתן מא"ד שהם י"ג ת"עים ביץ הם משפי"הפאות שהם מצפ' ב ז

ש "ת באתב"הויו' ץ שהם ב"שמות מצפ' ת ההם הם ב"ההויו' כי ב'ל רחום וכו"ת קודם א"הויו' ולכן נזכרו ב
כי ' ב כ"והרש(ג מדות רחמים כנודע "ל שאלו שני שמות הם שתי מדות מי"ג מידות רחמים ור"של י). מ"מ(

 ).א"ד) (ופשוט' וחנון ג' רחום ב' ל אל תיקון א"י זצ"הרב האר' פי
 ).מ"מ(שמות הם נגדלו ונתוסף בהם אור גדול ' ב' פי ח
 ).מ"מ(א "מא ט
 ).מ"מ(ן שיצאו מהם "הם זו י

  ).א"ד(במעלה ורוממות  יא
גליון מזוהר (' ל דאכסיף מקמיה סהרא אמרה איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שרגא זעירא וכו"צ יב

  ).נ"ש) (אךזולצב
 ).מ"מ(איכה תרעה כלתך לפני השמש  יג
כיון שהיא שרגא זעירא איכדין נהיר בצהרים שבודאי , השמש אומר שטענה זו של הלבנה אמיתית' פי יד

 ).מ"מ(הלבנה אין לה הארה בפני השמש 
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 שבהתחלה .מהשמש רק אור לה אין אזומ
 כך אחר ,שקולים כאחד יושבים היו

 ,שלה דרגות אותם בכל עצמה את הקטינה
 אין שהרי ,עליהם אשר שהיא גב על אף

   .כאחד בעלה עם רק בגדלות אשה
 המאור ואת" .ה"יהו "לוהגד המאור את"

 סוף ,הדרגות כל סוף ,ם"אלהי "הקטן
 למעלה הוא נרשם להיבתח .המחשבה
 הרביעית האות ,הקדוש השם של באותיות

 בשם להקרא עצמה הקטינה כך ואחר ,שלו
 הצדדים לכל עולה זה כל ועם .אלהים של

 של האותיות בוריבח ,'ה באות הלמעל
 מצד דרגות התפשטו כך אחר .הקדוש השם

 מצד שהתפשטו הדרגות ,זה ומצד זה
 ודרגות ,"היום ממשלת" נקראו שלמעלה

 ממשלת" נקראו שלמטה מצד שהתפשטו
 הצבאות שאר ,"הכוכבים ואת" ".הלילה

 שכולם ,חשבון להם שאין והמחנות
 ,יםהעולמ חי השמים רקיע באותו תלויים
 השמים ברקיע אלהים אותם ויתן" שכתוב
 למטה ,העליונה ארץ זו ,"הארץ על להאיר

 על להאיר" וזה ,העולמים חי ,זו הדוגמכ
 הדוגמכ התחתונה ארץ זו ,"הארץ

  .שלמעלה

îøâ úøéòæàà áéúëã éàúúì àùéø éåäîì ) íù
ç (á÷ äì øîà ïàöä éá÷òá êì éàö" éìéæ ä

 øá àøåäð äì úéì ïîúîå êîøâ éøéòæàå
 àúéîã÷áã àùîùî]ååä[éáúé > àãçë< 

 äîøâ úøéòæà øúáì àìå÷ùá)ã( ïåðéà ìëá
òà äìéã ïéâøã" àùéø éäéàã â åäééìò]àäã úéì 

 øá àééåáøá àúúàäìòá >áäìòá <àãçë[   
ìåãâä øåàîä úà) æè à úéùàøá(åäé " úàå ä
éäìà ïè÷ä øåàîä" àôåñ ïéâøã ìë óåñ í

äéà íéùøúà àúéîã÷á äáùçîãå àìéòì 
 äéìéã äàòéáø úà àùéã÷ àîùã ïååúàá

éäìàã àîùá éø÷úàì äîøâ úøéòæà øúáìå"íà 
 úàá ìéòì ïéøèñ ìëì à÷ìñ àã ìë íòåä '

 åèùôúà øúáì àùéã÷ àîùã ïååúàã àøåáçá
 åèùôúàã ïéâøã àã àøèñîå àã àøèñî ïéâøã
 ïéâøã íåéä úìùîî ïåø÷à ìéòìã àøèñî
 úìùîî ïåø÷à àúúã àøèñî ïåèùôúàã
 úéìã ïééøéùîå ïéìéç øàù íéáëåëä úàå äìéìä
 íéîùä òé÷ø àåääá ïééìú åäìëã àðáùåç ïåì

] áéúëã íéîìåòä éç) à úéùàøáæé ( íúåà ïúéå
éäìà"íéîùä òé÷øá í] ãåãã àúåëìî[á øéàäì 

 éç àã àîâåãë àúúì äàìò õøà àã õøàä ìò
 äàúú õøà àã õøàä ìò øéàäì àãå íéîìåòä

ìéòìã àîâåãë[:  
 ואדן רגלכתקנה ביום זה נמלכות דוד 

 האותיות תקנונ ,הכסא של רביעית
 היום עד ,זה כל ועם ,מקומן על שרויוהתי

 ,כראוי תיקון האדם דמות קנהתנש הששי

àìâø àã àîåéá ï÷úúà ãåãã àúåëìîâ 
àééñøåëã äàòéáø àëîñåãïååúà åð÷úúà ä 

 íåé ãò àã ìë íòå åäééúëåã ìò åøùééúàå
ãàã àð÷åéã ï÷úúàã äàúéúùíå à÷ãë àðå÷ú 

                                                                                                                                                                                     

  וכן הוא,)א א”בראשית ע" (בראשית ברא אלהים" אמר הכתובמבסוד הוא ). ו"לש(א "ג סה ע"ח' עי א
 ע הוא רק בשם אלהים"ת דהעולמות ביו כי גילויו בכל המציא,"ויאמר אלהים"דמאמרות הבכל עשר 

ח "עוב, ה כתיב ויאמר"דג "כו ע ושם ,ה כתיב ויתהלך"דג "לו עצ "א על ספד"בהגר' ועי). ב"ש טז ע"הקדו(
וכאשר , ה"ה ב" הויאחרונה של שם' כל זמן שהיא במלכות דאצילות היא בסוד ה, כלומר. 'מוחין דקטנות ג

 ).ג"צ כו ע"א על ספד"בהגר(היא נקראת אלקים , היא יורדת לבריאה
á ôãá åðéà äæ"àðìéåá åà ÷.@ 

 ).מ"מ(היא מלכות רגל רביעי של הכסא ' ת ויום ד"ימים הראשונים הם חג' כי ג' פי ג
  . 'דא אכסיף כו). א"ד(עמוד ורגל הרביעי לכסא העליון נתקן על תקונו  ד
 ).מ"מ(אחרונה מלכות ' א וה"ו הם ז"ה כי יה"אותיות הוי' ד' פי ה
ולכ ןביום ששי , י גם כן"ז רביעי חמישי וששי הם נה"עכ, רומז למלכות' פ שאמרנו שיום ד"אע' פי ו

זה היה ). א"ב נו ע"כללים ח(ואז חזר אור הגנוז לשימושו ). מ"מ(א אזי נשלמה המלכות "שנשלם פרצוף ז
ן "ע עלו במקום בינה וזו" נשלמה העלייה שביואז, ה בגן עדן"ש כאשר הכניסו הקב"בחצות היום דע

ב "ה ח"דע(שהוא מקומם העיקרי והאמיתי שהיה ראוי להם לולא החטא , )א"א קח ע"כללים ח(דאצילות 
ואילו ', ק דהמלכים דחלקי החי והמדבר שביצירה נבראו ביום ה"שכן ו, אז נשלם דיוקנא דאדם). א"כז ע
א "ג מח ע"לקמן ח' עי). א"ב סב ע"ה ח"דע(נשלמו ביום הששי , הרי הם בחינת פני האדם, ב שבהם"הכח

מכיוון שהכל כלול בו והוא , )א"א לז ע"כללים ח(ר "ע נעשה על ידי בריאת אדה"שם מבואר שתיקון הבי[
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 עליון כסא תקןנ ואז ,במקומו שביהתי לא
 שבויהתי כולם והעולמות ,תחתון וכסא

  תקנונ האותיות וכל ,במקומם

 úåàé]áùééúà àì) [áùééúàì(äéúëåãá à ïéãëå 
äàìò àéñøåë ï÷úúàáäàúú àéñøåëå â ïéîìòå 

 åäìë ïååúàå åäééúëåãá åáùééúà åäìë
]ïð÷úúà) [ï÷úúà(  

  ë/á  
 תפיסת של בהתפשטות גלגליהם על
 ,ניםבֹוְל סמאּו יום הוא רביעי ויום .הקשר

 וזה ".הבונים מאסו אבן" שנאמר כמו
 זו אורה שהרי ,"בי נחרו ִאִּמי ְּבֵני" שכתוב

קליפות וה ,שלה והאור עצמה הקטינה
 המאורות אותם כל .מקומם על נתקנו

ע השמים ברקי תלויים כולם ,שמאירים
 המאורות .כסא דודאת הזה לתקן בהם 

 של ציור תקן מציירים ציור שלמטה להללו
 ,פנימי ציור ,אדם של בכלל שהם ,כולם
 ציור שכל ומכאן .כך נקרא פנימי ציור שכל

 זהו .אדם נקרא זו בהתפשטות שנכלל
 אדם קרויים אתם ,"אתם אדם" שכתוב

 נקראת רוח וכל .ם"עכו עמים שאר ולא
 ,ולבוש הוא גופו שהוקד צד של רוח ,אדם
 ,"' וגותלבישני ובשר עור" כתוב זה ועל

 כתוב מקום ובכל .לבוש הוא אדם של בשר
 האדם לבוש בשר ,יםפנבל אדם ,אדם בשר
 של בסיגיםתכים חשנ שלמטה רוחות .גופו
 שהתלבשו ציורים ממנו הצטיירו זו רוח

 ,טהורות בהמות של ציור כמו ,אחר בלבוש
 וצבי איל עזים ושה כבשים שה שור"

 כללילה שצריכים אותם ,"' וגוויחמור
 של פנימי רוח אותו ,אדם של בלבוש
 שם באותו עולה ,)ציורים( צדדים אותם

 בשר ,שם אותו של לבוש גופו בו שנקרא

àøèå÷ã àøéñôåèã åèéùôá éåìâìâ ìòã 
]àîåéå) [àîåéáå( ñéàî àîåé åäéà äàòéáø 

 øîà úàã äîë íéðåáî)áë çé÷ íéìäú ( ïáà
ää íéðåáä åñàî" ã)å à øéù ( éá åøçð éîà éðá

äð àäãîøâ úøéòæà àã àøåàåøéäðå ä ]äìéã [
)äéìéã( ïåðéà ìë åäééúëåã ìò åð÷úà ïéôéì÷å 

 íéîùä òé÷ø éàäá ïééìú åäìë ïøäðã ïéøåäð
 ïéøééöî ïéøåäð ïéìà ãåãã àééñøåë åäá àð÷úàì

àúúìã àøåéöå ïåðéàã åäìëã àøåéö àð÷úàì 
 àøåéö ìëã äàîéðô àøåéö íãàã àììëá

 àëäîå éëä éø÷à äàîéðô ìéìëúàã àøåéö ìë
 íãà éø÷à àã åèùôúàá>ää" ã) ãì ìà÷æçé

àì ( ïéîò øàù àìå íãà ïééåø÷ íúà íúà íãà
åëòò"íãà éø÷à àçåø ìëå í< øèñã àçåø 

 áéúë àã ìòå åäéà àùåáì äéìéã àôåâ àùéã÷
)àé é áåéà(æåâå éðùéáìú øùáå øåò  ' àøùá

 íãàã>åäéà àùåáì <)åäééùåáì( øúà ìëáå 
 áéúë)îùáì ì úå ( øùá åâì íãà íãà øùá

äéìéã àôåâ íãàã àùåáìçàúúìã ïéøéñè è 
àëåúäá êúäúàãé äéðî åøééèöà àã àçåøã 

 àøåéö ïåâë àøçà àùåáìá ïùáìúàã ïéøåéö
 ïééëã éøéòáã)ã ãé íéøáã ( äùå íéáùë äù øåù

                                                                                                                                                                                     

עלו כל העולמות עילוי ' דביום הו[' סימן ה' ענף א' ב דרוש ה"ה ח"דע' ועי)] ד"א פ ע"כללים ח(כלל כולם 
ח "וע, וספר הגלגולים פרקים טז ויז) א"פג ע(י קדושים "לקוטי תורה בראשית ומאמרי רשב' יוע. נורא מאד

 ). ו"לש] (ע"שער סדר אבי@ ע פרק יג ויד וכל"שער דרושי אבי
 ).מ"מ(א "המלכות לא נתיישבה עם הז' פי א
 ).מ"מ(א "ז ב
 ). ד"א קז ע"כללים ח(שהיא כסא לבעלה ' נוק' פי). מ"מ(מלכות  ג
אז נתייסד כל ). א"ד(פשטות ציור קשר עליון מסוד האצילות נתייסד הכל על ישובו כראוי בהת ד

). ד"א קז ע"כללים ח(כי בחתימת מעשה בראשית נשלמו הכל על תיקונם , תהלוכות ההנהגה כולה
 ).ד"ב קטו ע"ה ח"דע(בהתפשטות והתגלות זוהרי האור מסוד עולם המלבוש 

ä ð"ç áøä íùî óà ïåøç ïåùì åøéçð à"å @)øâä úåäâä"à.( 

 ).מ"מ( הם מציירים נשמות ישראל שנקראים אדם ן"האורות עליונים עם זו' פי ו
 ).הערת הזוהר(יתרו סוף עה וריש עו  ז
  ).א"ד(והיינו בגוף הבהמות כמבואר ' ז הם מצטיירים בציור א"רוחות שלמטה שיש בעה ח
ונפש אומות העולם ונפש וחיות . נוגה' נפש הבהמית דישראל ונפש במהות וחיות טהורות הם מקלי ט

, הנשמות מפנימיות הקדושה' פי, ש כאן טסירין דלתתא דאתהתך"וז,  קליפות האחרות'טמאות הם מג
 ).מ"מ(נגה שהיא התוך הקדושה ' והתוך הקדושה שממנו נעשית הרוח היא קלי

  ).א"ד(ב "הרש. נוגה' היתוך סיגי הקדושה ורומז על קלי' פי י
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 הבשר ,גוף אותו של פנימי הוא שור ,שור
  . כולםוכן ,ולבוש שלו

åâå øåîçéå éáöå ìéà íéæò ' ïééòáã ïåðéà
éðô àçåø àåää íãàã àùåáìá àììëúàì äàî

 ïéøèñ ïåðéàã]ñ"ïéøåéö à[ àîù àåääá ÷éìñ 
 àîù àåääã àùåáì äéìéã àôåâ äá éø÷úàã

]øåù øùá[ øùá àôåâ àåääã äàîéðô åäéà øåù 
åäìë ïëå àùåáì äéìéã:  

 רוח ,הטמא האחר בצד דוגמה זוכ
 ם"עכו עובדי עמים בשאר שהתפשטה

 לאלכן ו .אדם שאינו הטומאה מצד יוצאת
 טמא רוח אותו של םהש .זה בשם עולה

 הגוף .חלק בו ואין ,אדם של בשם עולה לא
 יטמא טמא בשר .טמא אותו של לבוש שלו

 ששורה בעוד , לכן.לבושו בשר פנימיותל
] וכאשר[ ,טמא נקרא גוף באותו רוח אותו
 ,טמא נקרא לא ,הלבוש מאותו רוח יוצא
 למטה הרוחות .בשם לבוש אותו עולה ולא
 מצטיירים ,זו רוח של בסיגים תכיםחשנ

 כמו ,אחר בלבוש שמתלבשים ציורים ממנו
 בהם פתחה והתורה .טמאות בהמות ציורי

 ועופות החזיר כגון ,"הטמא לכם וזה"
 באותו עולה רוח ,הצד אותו של ובהמות

 בשרנקרא  והגוף ,שלו הלבוש הגוף ,השם
 ולכן .שלו הלבוש בשר לתוך חזיר ,חזיר
 ללונכ אלה ,נפרדים הללו הצדדים שני

 כל .טמא של בסוד נכללו ואלה ,אדם בסוד
  .למינו וחוזר למינו הולך מין

 àøçà àøèñá àã àðååâëàáàñîà àçåø 
åëòò ïéîò øàùá èùôúàã" àøèñî à÷ôð í

åáàñîãíãà åäéà åàì á ÷éìñ àì êë ïéâáå 
)àùåáì (àã àîùá)é( àîè àçåø àåääã àîù 

 äéá úéìå íãàã àîùá ÷éìñ àì]à÷ìåç[ àôåâ 
ìéã àîè øùá àîè àåääã àùåáì äé)é( àîè

 ãåòá êë ïéâá äéìéã àùåáì øùá åâì]ã[ éøù
 àçåø ÷ôð àîè éø÷úà àôåâ àåääá àçåø àåää

àì àùåáì àåääîå àåää ÷éìñ àìå àîè éø÷à 
]àùåáì[ êúäúàã àúúì ïéøéñè àîùá 

 ïéøåéö äéðî ïøééèöà àã àçåøã àëåúäá
øéòá éøåéö ïåâë àøçà àùåáìá ïùáìúàã é

 åäá çúô àúééøåàå éáàñî)èë àé àø÷éå ( äæå
 àåääã éøéòáå éôåòå øéæç ïåâë àîèä íëì
 àùåáì àôåâ àîù àåääá ÷éìñ àçåø àøèñ
 àøùá åâì øéæç éø÷à øéæç øùá àôåâå äéìéã
 ïéøèñ ïéøú ïéìà êë ïéâáå äéìéã àùåáì
 ïéìàå íãàã àæøá åìéìëúà ïéìà ïùøôúî

 àðéæ ìë àîèã àæøá åìéìëúà äéðéæì ìéæà
äéðéæì øãäúàå:  

 אורם ,שמאירים העליונים המאורות
 למטה רילצי ,'וכו השמים רקיע באותו
 אלהים אותם ויתן" שכתוב ,כראוי ציורים
 ,"ובלילה ביום לוולמש ,' וגוהשמים ברקיע
 שלטון זהו אלו אורות שני של שלטון
 מאורה ,ביום שלטונו הגדול המאור .כראוי

 מכאן ,זה וסוד .הבליל שלטונו קטןה
 לביתו )למלא( לצוות ביום הזכר שלטון
 כיון שנכנס .ומזון טרף בו ולהכניס שצריך

 שלטון אין ,הכל לוקחת הנקבהוהלילה 
 ,שלה השלטון אז שהרי ,בנקבה רק ,הבית

 טרף ותתן לילה בעוד ותקם" שכתוב
 של היום ממשלת .הוא ולא היא ,"לביתה

 מאור( .הנקבה של הלילה וממשלת ,הזכר

 òé÷ø àåääá ïøäð ïéøäðî à÷ã ïéàìò ïéøåäð
 íéîùä>åëå'< àøééèöàì ]àúúì) [àëäì( ïéøåéö 

 áéúëã éæç à÷ãë)æé à úéùàøá ( íúåà ïúéå
éäìà" íéîùä òé÷øá í]åâå'[ íåéá ìåùîìå 

 ïéøåäð ïéøúã åðèìù äìéìáå]àã[ )ã( åäéà
 åðèìù àîîéá åðèìù ìåãâ øåàî éæç à÷ãë

 àëäî àã àæøå àéìéìá åðèìù ïè÷ øåàî
 äàðîì àîîéá àøåëãã àúåðèìù>ð" à

äàìîì< àôøè äéá àìòàìå êéøèöàã äéúéá 
 úéì àìë èé÷ð àá÷åðå àéìéì ìàòã ïåéë àðåæîå

 åðèìù>àúéáã <)àúéáá( àäã àá÷åðá øá 
 åðèìù ïéãë]äìéã) [äéìéã( áéúëã ) àì éìùî

                                                           

והתוך שלהם , קליפות האחרות' גם בטומאה יש דוגמת זה שאומות העולם נעשו מפנימיות ג' פי א
 ).מ"מ(שהוא חצוניותם משם בהמות טמאות 

 ).א"ד(מאחר שהוא מצד הטומאה לכן אינו נקרא כלל בשם אדם  ב
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 עשר שנים בו ויש ,השמש זהו גדול
 ושמש .שעות עשרה שתים בו יש ,פתחים
 שנים בו יש הקטן המאור .היום על שולט
 על ושולטת ,הלבנה וזו ,פתחים עשר

 ועל ,שעות עשרה שתים יש ובלילה ,הלילה
 .אחד ושמו אחד 'ה יהיה ההוא ביום זה

 שלש נעשים פתחים עשר ושנים השמש
 ושנים הלבנה לילו ,יםהרחמ מדות עשרה
 ונעשו ,עשר שלשה נעשו פתחים עשר

 זהו .אחד ולילה ויום ,אחד והלבנה השמש
 ,"אחד יום בקר ויהי ערב ויהי" שכתוב

 כיון ,"הכוכבים ואת" ).למעלה זה וסוד
 ומתכנסת הבית את פוקדת שהנקבה

 רק אלא ביתה@ שלטון אין ,לבעלה
 תקוני כל ןלמות שנשארו בבית לתקולע

 הזכר לשלטון הבית חוזר כך ואחר ,תהבי
  .כראוי והכל ,ביום

èå ( àìå àéä äúéáì óøè ïúúå äìéì ãåòá í÷úå
 àåä] äìéìä úìùîî àøåëãã íåéä úìùîî

àá÷åðã[ > äéá úéàå àùîù àåä àã ìåãâ øåàî
 éúòù øùò éøú äéá úéà ïéçúô øùò ïéøú
 éøú äéá úéà ïè÷ øåàî àîåé ìò èéìù àùîùå
 àéìéì ìò àèìùå àøäéñ àãå ïéçúô øùò

ìòå éúòù øñéøú äéá úéà àéìéìå íåéá àã 
åäé äéäé àåää" ãçà åîùå ãçà ä)è ãé äéøëæ (

é ïãéáòúà ïéçúô øñéøúå àùîù" ïìéëî â
 ïéçúô øñéøúå àøäéñ ìéì éîçøãåé åãéáòúà" â

 ãçà äìéìå íåé ãç àøäéñå àùîù åãéáòúàå
ää" ã)ä à úéùàøá ( íåé ø÷á éäéå áøò éäéå

àìéòì àã àæøå ãçà<à ïåéë íéáëëä úàå 
 úãé÷ô àá÷åðã úéì äìòáì úñéðëúàå àúéá

 åðèìåùãàúéáá ïøàúùàã ïúîìåòì àìà 
 øãäúà øúáå àúéá éðå÷ú ìë àð÷úàì àúéáá

 àîîéá àøåëãã åðèìùì àúéá]àìë[éæç à÷ãë :  
 זה ,"תורוהמא שני את אלהים ויעש"

 מאורות אותם לכן .מאור וזה מאור
 ,אור מאורי נקראים למעלה שעולים
 נקראים למטה שירדו מאורות ואותם
 כל ושולטים למטה דרגות שהם ,אש מאורי

 מברכים השבתיוצאת כש כן ועל .לוהח ימי
 .טולשל רשות להם נתנה שהרי ,נרה על

 דרגות של סתר הם אדם בן של האצבעות
 פנימיים בהם ויש ,שלמעלה וסודות

 רמז והם ,לחוץ הם אחוריים .ואחוריים
  יש ולכן .האצבעות לצפרני

éäìà ùòéå"éðù úà í úåøåàîä ) à úéùàøá
æè ( ïéøåäð ïåðéà êë ïéâá øåàî àãå øåàî àã

àìéòì é÷ìñãâøåà éøåàî ïåø÷à ã ïéøåäð ïåðéàå 
úçðãåùà éøåàî ïåø÷à àúúì ä ïéâøã ïåðéàã 

îåé ìë éèìùå àúúìå ÷éôð ãë àã ìòå ìåçã é
 àâøù ìò ïéëøáî àúáù]àäã[ )ã( ïåì áéäéúà

ñ ïåðéà ùð øáã ïòáöà äàèìùì åùø àøú
 íéøåçàå ïéàîéðô åäá úéàå àìéòìã ïéæøå ïéâøãã
 ïòáöàã ïéøôåèì æîø ïåðéàå øáì ïåðéà íéøåçà

úéà êë ïéâáå  
  àë/à  

 ,שבת במוצאי בצפרנים להסתכל רשות
 מאותה ומאירים הנר מאותו מאירים שהרי

אצבעות אבל  ,נראים אלה . לשלוטאש
 ,נר באותו להראות רשות אין בפניםש

 פנים ונקראים מאירים המלמעל שהרי
 ופני אחורי את וראית" סוד וזה ,פנימיות

áù éàöåîá ïéøôåèá àìëúñàì åùøúå àäã 
 ùà àåääî ïéøäðå àâøù àåääî ïéøäð
 åùø úéà àì åâì ïòáöà ïééæçúà ïéìà äàèìùì

àìéòìî àäã àâøù àåääá àééæçúàìæ ïéøäð 
 àã àæøå ïéàîéðô íéðô ïåø÷àå> úà úéàøå

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ב "הרש. גליון א
á  àúéáì)ôã"å.( 

 ).מ"מ(כיון שהם באצילות נקראים סליק לעילא  ג
 בסוד והוכן בחסד א בניינו מהחסדים וכן הנקבה התבוננותה על ידי החסד"לפי שז, ם"הם חגת' פי ד

 ).מ"מ(ם נקראים מאורי אור "כסא לכך חגת
 ).מ"מ(שהם נוריאל רפאל גבריאל מיכאל אמר נחתי לתתא שפי שהם ביצירה  ה
 שמשם יונקת , ראשי האצבעותכי אם ולא נשאר ממנו ,צפרנים העליוניםבבחינת הל הוא " החשמו

  ).'ח שער מט פרק ד"ע ("כתנות אור" ונקרא ,ח"קליפת נוגה כנזכר בזהר ויקהל דר
 ).מ"מ(מאימא  ז



úéùàøá 

40 

 שבת במוצאי אדם יסתכל שלא ,"יראו לא
 בורא שאומר בשעה פניםב באצבעות

 פנים אלו "אחורי את וראית" .האש מאורי
 "יראו לא ופני" .בצפרנים שנרמזו שבחוץ

 שולטים אלה ,פניםב האצבעות אלו
 ,השבת וםובי .לובח שולטים ואלה ,בשבת

 פנים באותם לבדו שולט הוא ברוך הקדוש
 ,בו נכללים וכולם ,כבודו כסא על פנימיים

 לכל מנוחה מוריש ולכן .שלו הוא והשלטון
 העם הזשל יום  ירושה ויורשים ,העולמות

 מאורי .בארץ אחד עם שנקראים הקדוש
 שהיה ראשון אור שהוא הימין מצד אור

 מאירים השבת שביום ,הראשון ביום
 ומהם ,ושולטים בלבדם אור מאורי אותם

 ,שבת וכשיוצאת .מאירים למטהכולם 
 ומאורי ,מתגלים שלא אור מאורי נגנזים
 .מקומם על ואחד אחד כל שולטים האש
יום  ערב עד ,שבת במוצאי ,שולטיםמתי 

 מוארים להיות צריכים זה ועל .השבת
  .שבת במוצאי הנר מאותו

 éàöåîá ùð øá ìëúñé àìã åàøé àì éðôå éøåçà
 éøåàî àøåá øîàã àúòùá åâì ïòáöàá úáù

ùàä<)  âì úåîùëâ (øå ïéìà éøåçà úà úéà
 éøôåèá åæéîøúàã øáìã íéðô)íù ( àì éðôå

 ïéìàå àúáùá éèìù ïéìà åâì ïòáöà ïéìà åàøé
á÷ àúáùã àîåéáå ìåçá éèìù" èéìù ä

éåãåçìáà äéø÷é éñøåë ìò ïéàîéðô íéðô ïåðéàá 
 åäéà äéìéã àúåðèìùå äéá ïìéìëúà åäìëå

 ìëì àçééð ïéñçà êë ïéâáå]ïéîìò) [ïéîò(éå  ïéúø
 ãç àîò ïåø÷àã àùéã÷ àîò àã àîåéã àúåøé

]àòøàá) [ïåðàë( àðéîéã àøèñî øåà éøåàî 
 äàîã÷ àîåéá äåäã äàîã÷ øåà åäéàã

>ã< øåà éøåàî ïåðéà ïéøäð àúáùã àîåéá
>åäééãåçìá <)éäåãåçìá( ïéøäð åäééðîå ïéèìùå 

 øåà éøåàî ïéæéðâ àúáù ÷éôð ãëå àúúì åäìë
éøåàîå ïééìâúà àìã ìò ãçå ãç ìë ïéèìù ùàä 

 éìòî ãò úáù éàöåîá ïéèìù éúîéà åäééúëåã
 àøäðúàì åëéøèöà àã ìòå àúáùã àîåé

 àâøù àåääî]éàöåîá) [éàöåîì(úáù :  
 העין יכולה שלא "ושוב רצוא והחיות"

 חיות .ושוב רצוא שהם בגלל בהםלשלוט 
 ,בתוכם נמצא האופן שאותו הם שמתגלות

 ונכבד גדול שהוא ,ן"מטטרו זה ,אהו ומי
 מאות חמש ועליון ,)הצבאות( אלה משאר
 שתי תחת הן סתרותושמ חיות .פרסות
 אותיות ה"י .שמתכסות עליונות אותיות
 ואותו .לאלה מרכבה אלה ,ה"ו על שולטות

 כלל נודע שלא נסתריםה כל של נסתרה
 החיות .הכל על ורוכב הכל על שולט

 העליונות אלה תחת למטה הם שמתגלות
 ומתנהגים ,מהן ומוארות נסתרותש

áåùå àåöø úåéçäåá )ãé à ìà÷æçé ( ìéëé àìã
 úåéç áåùå àåöø ïåðéàã ïéâá åäá èìùîì àðéò
 ïàîå åäééåâá íéà÷ ïôåà àåääã ïåðéà ïééìâúàã

éìà øàùî øé÷éå áø åäéàã ïåøèèî àã åäéà ï
>ð"ïéìééç à<úåéç éñøô äàî ùîç äàìòå â 

 ïéàìò ïååúà ïéøú úåçú ïåðéà ïøîèîã
é ïééñëúàã"å ìò ïéèéìù ïååúà ä" àëéúø ïéìà ä

 ïéìàì]àåääå) [àåääã(ïéøéîè ìëì àøéîè ã 
 àìë ìò áéëøå àìë ìò èéìù ììë òãéúà àìã

ïéàìò ïéìà úåçú àúúì ïåðéà ïééìâúàã úåéçä 
î ïøäðúàå ïøîèîã úåéç åäééðéâá ïéìèðå åäééð

                                                                                                                                                                                     

ל "ובחו, ק דיצירה בארץ ישראל"ק דבריאה בו"וו, ק דבריאה"ק דאצילות משפיעים בו"ימי החול ו' בו א
ומשם בא השפע בשבת בסוד , ק דבריאה"ק דאצילות משפיעים בו"אבל ביום השבת ו, ק דעשיה"מאירים ו

ה שהיא בינה "ש קב"וז. יצירה ועשיה אינם עולים בשםאבל , נתעלה וישב על כסא כבודו שהיא בריאה
על כרוסי יקריה שהיא הבריאה , ם"שהם חגת, בלי יניקת הקליפות באינון פנים פנימיאין' פי, שליט בלחודוי

 ).מ"מ(
כולהו לא , ם"בין חיות דמטמרן שהם חגת, שהם נוריאל רפאל גבריאל מיכאל, בין חיות דאתגליין' פי ב

 ).מ"מ(ולכן אמר קרא והחיות סתם משמע שעל כולם ידבר , ט בהויכיל עינא למשל
חיות ' לא דק ופי). א"ד(ע "ן נאצל וצ"מטטרו). א"ד(עיין בסוף משפטים שיש חיות למעלה מחיות  ג

וראשו בבריאה ועיין ריש תיקון ' ן שר מלאכים בעולם היצי"ח ומטטרו"ם וחיות דאתגליין נרנ"דמטמרן חגת
 ).א"נ(ב "הרש. ה"ר נהפך למטה ביד מרע"ד טו"ן שהוא עה"מטטרוא ומדריגת "ז ומ"מ

א ולכך נקרא טמריא לכל טמירין "ן ואריך תוך או"א נקראים טמריין שהם בגו זו"א כי או"הוא א ד
 ).מ"מ(

 ).מ"מ(ם "חגת ה
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 כלולות כולן העליונות החיות .בגללם
 מארת יהי" כתוב ועליהם ,השמים ברקיע
 ברקיע למאורת והיו" ,"השמים ברקיע

 רקיע באותו תלויים כולם ,"השמים
 אותו זה ,החיות גבי שעל הרקיע .השמים
 כעין רקיע החיה ראשי על ודמות" שכתוב
 ).ראשונהה 'ה( קדמון אותו זה ,"הקרח
סתכל לה שיכול מי אין והלאה משם שהרי

 סתום משום שהוא , מה הטעם.ולדעת
 הוא ברוך הקדוש ומחשבת ,במחשבה

 האדם בן מחשבת .עליונה סתומהו טמירה
 ולדעת להתדבק )יכול לא( העולם בכל
 עליונה במחשבה התלויים דברים ,האות
 המחשבה ,אותם להשיג שיכול מי אין

 לפנים .וכמה הכמ אחת על ממש
 שהרי ,רעיונות שעושה אהו מי מהמחשבה

 סוף אין .לדעת שכן וכל ,לולשא תבונה אין
 ,בו תלויה לא להיושא ,כלל שםור בו אין
 מתוך .כלל המחשבה תבוננותלה רעיון ולא

 ,סוף האין ירידת מראש ,סתום הסתומים
 סתום בסתימה ,ידוע ולא דקיק אור מאיר

 סתימת דסו .המחט ידודכח )שםובר(
 ממנו שמתפשט עד ,ידוע לא המחשבה

 כל של רשומים בו שיש במקום .אור
  .יוצאים משם ,האותיות

ïìéìë åäìë ïéàìòàíéîùä òé÷øá á ] åäééìòå
 áéúë)ãé à úéùàøá-åè ( òé÷øá úøàî éäé

 åäìë íéîùä òé÷øá úåøåàîì åéäå íéîùä
íéîùä òé÷ø àåääá ïééìú[ éáâ ìòù òé÷ø 

 úåéçä]àã[ áéúëã àåää )áë à ìà÷æçé ( úåîãå
äéçä éùàø ìòâ÷ø  àåää àã çø÷ä ïéòë òé

ïåîã÷ ]ð"àã äàîã÷[ úéì äàìäìå ïîúî àäã 
 íåùî àîòè éàî òãðîìå àìëúñàì ìéëéã ïàî

äáùçîá íéúñ åäéàãäá÷ã äáùçîå " àøéîè ä
 àîéúñäàìòåàîìò ìëá ùð øáã äáùçî æ 

 à÷áãúàì]òãðîìå) [òãåîìå( ïééìúã ïéìî äì 
äàìò äáùçîáçà÷áãúàì ìéëéã ïàî úéì  ïåì 

äîëå äîë úçà ìò ùîî äáùçî åâè ïî 
äáùçîé úéì àäã éðåéòø ãéáòã åäéà ïàî 

ë ìàùîì åðúìëåñ" äéá úéì óåñ ïéà òãðîì ù
ììë àîåùøàé àìå äéá àúìàù àéìú àìå 

 àîéúñ åâî ììë äáùçîã àúåìëúñàì àðåéòø
àîéúñãáéóåñ ïéàã åúéçð ùéøî âé åøéäð øéäð 

÷é÷ããé åîéúñá íéúñ òéãé àìå >ð"åîéùøá à< 
úñ àæø àèçîã àãåãçë äáùçîã àîé)å( àì

äéðî åøéäð èùôúàã ãò òéãéåè úéàã øúàá 
ïååúàã ïéîéùø äéáæèï÷ôð ïîúî åäìë :  

 כל של וסוף ראש ',א .הכל בראש
 ,הדרגות כל בו שנרשמים שםוהר ,הדרגות

 àìë ùéøá]à[ïéâøã ìëã àôåñå àùéø æé 
 íéùøúàã åîéùø]äéá[ )á(åäìë ïéâøãàìå  à

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב "בראשית לג ע א
 ).מ"מ(בינה  ב
 ).מ"מ( ראשי החיה היא בינה ת ורקיע שעל"וראשיה הם חג, החיה היא מלכות' פי ג
ãä 'ôãá óñåð "å. 

 ).מ"מ(ואין מי שישיגהו לפי שאבא אורו גדול מאד , ה סתים בתוך אבא"ס ב"אור א' פי ה
 ).מ"מ(א עילאה יותר מאימא "סתימא יותר מז, טמירא יותר מהמלכות שהיא נגלית ו
æ) ìéëé àì(ôãá óñåð "å. 

 ).מ"מ(ן "הם הפרצופים שיונקים מאבא כגון אימא וזו ח
è  åâì)ôã"îá àåä ïëå å"î.( 

 ).מ"מ(א "א י
 ).מ"מ(ס בהשאלה "א שנקראים א"כ עתיק וא"משא, ס בעצם" אק נקרא"א' פי יא
 ).מ"מ(א "א יב
 ).מ"מ(שהוא ראשית הגילוי ואדם קדמאה  יג
 ).מ"מ(אבא  יד
 ).מ"מ(אמא  טו
  ).מ"מ(כי באימא נרשמו האותיות בסוד וייצר ' פי טז
  ).א"ד(אתוון מבינה נקודי מחכמה טעמי מכתר ' פי
 ).מ"מ(היא מלכות ' בא דהוא א' י, ][ד "בציורה היא יו' א יז
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 גב על שאף להראות ,אחד אלא נקרא ולא
 ודאי .אחד אלא אינו רבות דמויות בו שיש
 לוייםת ותחתונים שעליונים האות היא
 סוד של סתר ,ף"אל של ראשית .בה

 של התפשטות ואותה .העליונה המחשבה
 באותו סתום הכל ,עליון רקיע אותו

 מרקיע 'א יוצאתאשר שכ בגלל ,הראש
 המחשבה ראש סוד של בדמות ,הזה

 בו כלולים ף"אל של אמצע באותו .יוצאת
 הנסתרות החיות כל של סוד ,דרגות שש

 מתוך ,)תלויותש א"סו, שעולות( העליונות
 שהרי ,ונגנז שמאיר אחד אור .המחשבה

' ב( בראשית של )'ט( אותה של אור
 אברהם יושב שהיה היום םוח, )דבראשית

 ,למעלה מלמטה פתח שהוא ,האהל פתח
 ומאיר פתח אותו על מאיר היום םווח

  .משם

òàã äàæçàì ãçà àìà éø÷à" äéá úéàã â
 úà åäéà éàãå ãç àìà åäéà åàì ïéàéâñ ïéð÷åéã

ìàã àúéùàø äéá ïééìú ïéàúúå ïéàìòã" ó
äàìò äáùçîã àæøã åøéîèá åèùôúà àåääå 

 àùéø àåääá íéúñ àìë äàìò òé÷ø àåääã
]ïéâá[à ÷éôð ãëã  ' àæøã àð÷åéãá òé÷ø éàäî

à÷ôð äáùçîã àùéøãâåääá  àúéòöîà à
ìàã"äéá ïìéìë ïéâøã úéù óã úåéç åäìëã àæø 

 ïéàìò ïéøéîè]ïééìúã [>ñ"ï÷éìñã à< åâî 
åøéäð ãç äáùçîä æéðâúàå øéäðã ]ãäà) [àã( 

 úàã àøéäð]è') [è 'ð"á à'( íåéä íåç úéùàøáã 
)à çé úéùàøá (ìäàä çúô áéúé íäøáà äåäãå 

 ìò øéäð íåéä íåçå àìéòì àúúî àçúô åäéàã
ïîúî àøäðå àçúô àåää:  

 פנות לעת חשוך להיות שהולך אור ,שני
 ,זו דרגה לתקן יצחק לתיתפ של הסוד .ערב

 לפנות בשדה לשוח יצחק ויצא" שכתוב
 כולם וחשוכים ,ערב של הסתכלות ".ערב

 )התרחץ(ל הסתכ הזה הערב בפנות .אצלו
  .עשו של נהוממ באותו יעקב

 åøéäð àðééðú]ìéæàã) [ìéçàã(úàì  àëùç
]úòì) [áøòì(áøò úåðô æ ÷çöéã àúåìöã àæø 

 áéúëã àâøã éàä àð÷úàì)âñ ãë úéùàøá (
÷çöé àöéåç áøò úåðôì äãùá çåùì 

äéáâì åäìë ïëåùçå áøòã àúåìëúñàè éàäá 
ëúñà áøò úåðôìéá÷òé àéåùòã àðîî àåääá :  

  )ìéìëã åøéäð äàúéìú>ïéøúáé <)ïîú   שני שכולל אור ,שלישי
  àë/á  

 הכתוב סוד ,ברפואה שמאיר אור ,אלו
 ודאי ."' וגוהשמש לו ויזרח" ביעקב

 áéúëã àæø àúååñàá øéäðã åøéäð ïéìà
 á÷òéá)áì áì úéùàøá (åâå ùîùä åì çøæéå '

                                                                                                                                                                                     

, ובינה כלולה עמו בסוד הבן בחכמה, ד העיקרי היא חכמה"גוף היו, ד הוא אריך"ד קוץ היו"של יו' י'  פיא
 ).מ"מ(' פרצופים כלולים באות א' נמצא שכל ה, ן,ד הם זו"דיו' וד

 ).מ"מ(ואמא כלולה עמו בסוד הבן בחכמה , ד הוא אבא"ף שהיא יו"כי ראשית האל' פי ב
דאלף שית דרגין דיוד ' ו באמצע זהו דקאמר אמצעית"ד למטה וא"ויו' א הוא דמות יוד למעל”ע' פי ג

י כנודע שהם הני 'ה אדנ"בסוד שילוב השם הוי' של מעלה היא רומזת לכתר וחכמה ושל מטה רומזת למ
רישא '  אש דקאמר לעיל בסמוך"תרי יודין דרישא וסיפא כנודע נמצא ראש וסוף הכל מרומז באלף וז

 ).א"נ(ם "א. וסיפא דכל דרגין
 ).מ"מ(א "ק דז"הם ו ד
 ).מ"מ(א "חסד דז' פי ה
 ).מ"מ(היא מלכות בסוד והוכן בחסד כסא  ו
 ).מ"מ(שהגבורות בסופם הם דינים גמורים ' פי ז
דערב , שהוא סוף הגבורות, בשביל למתק פנות ערב, שהיא המלכות, יצחק תקן בתפילתו השדה' פי ח

 ).מ"מ(ממנה ולכך צריך הסתכלות לתקנה ' כות שהיה יצחק מתקנה ומרחיק יניקת הקליהיא המל
 ).מ"מ(ולכך יצחק מתקנה בהאי פנות ערב , שבניינה מהגבורות שנקראים חשך' פי ט
é) ð"ïçúñà à() ôã"îá àåä ïëå å"î.( 

 ).מ"מ(ו על יעקב "נתחזק כחו ומצא קצת שליטה ח, י שינק סמאל מסוף הגבורות"ע' ופי יא
 ).מ"מ(ג "ת שכולל חו"הוא הת יב
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 והלאה מכאן .ערב פנות באותו כשנכלל
 על" .ישראל נצח זהו ,"ירכו על לעוצ והוא"

 דרגה זו ,ירכיו ולא כתוב ירכו ,"ירכו
 שבא עד משם דםא התנבא שלא רביעית
 ."' וגוישראל נצח וגם" כתוב ועליו ,שמואל

 אבינו יעקב כשהסתכן חלש השהי נתקן אז
  .עשו של נהוהממ עם

áøò úåðô àåääá ìéìëúà ãë éàãåà ïàëî 
äàìäìå  çöð åäéà àã åëøé ìò òìåö àåäå
ìàøùéáâ àâøã àã åéëøé àìå áéúë åëøé 

äàòéáøã ïîúî ùð øá éáðúà àìã  àúàã ãò
 áéúë äéìòå ìàåîù)èë åè à ìàåîù ( çöð íâå

åâå ìàøùé'ä ãëî àùìç äåäã ï÷úúà ïéãë 
åùòã àðîîá åðéáà á÷òé ïëúñàå:  

 לקח ,יעקב אצל כשבא ,"ירכו בכף ויגע"
 ויעקב ,הקשה בדין ערב פנות מאותו כח

 יכל לא כי וירא" .לו יכל ולא בו נכלל היה
 ,משם יןהד כח לקח ,"ירכו בכף ויגע לו

 היה שיעקב ,לגוף מחוץ הוא שירך בגלל
 ,דרגות שתי של בסוד כלול היה וגופו ,גוף

 מחוץ כח שלקח כיון .אדם שנקרא בסוד
 ולא ".יעקב ירך כף ותקע" מיד ,לגוף

 זה ועל .שמואל שבא עד משם איש התנבא
 .הוא אדם לא כי ,בו כתוב "ישראל נצח"

 שכתוב ,משה של מהודו נתנבא יהושע
 דרגה וזו .הוד ".עליו מהודך תתונ"

 ולכן ,יעקב של שמאל ירך "נצח" .חמישית
 מותינע" שכתוב ,בימין אותו וכלל דוד בא

 .בימינך אלא ימינך כתוב לא ".נצח בימינך

 åëøé óëá òâéå)äë áì úéùàøá ( àúà ãë
 éáâì]úåðô àåääî àô÷åú ìèð á÷òéã) [ á÷òé

àåääî åô÷åú ìèð( á÷òéå àôé÷ú àðéãá áøò 
å äéì ìéëé àìå äéá ìéìëúà äåä ìåëé àì éë àøé

ïéâá ïîúî àðéãã àô÷åú ìèð åëøé óëá òâéå åìæ 
á÷òéã àôåâî øáì åäéà àëøéãç äåä àôåâ 

 àæøá ïéâøã ïéøúã àæøá ìéìë äåä äéôåâå
 øáì àô÷åú ìèðã ïåéë íãà éø÷àã>àôåâî <

)äéôåâî( á÷òé êøé óë ò÷úå ãéî )íù ( àìå
 ïîúî ùð øá éáðúà] àã ìòå ìàåîù àúàã ãò

ùé çöð äéá áéúë ìàø)à ìàåîù 'èë åè ( àì éë
àåä íãàè[äùî ìù åãåäî éáðúà òùåäé é 

 áéúëã)ë æë øáãîá ( åéìò êãåäî äúúðå]åàã [

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(לכך נתגבר על יעקב ונעשה צולע על יריכו , לפי שקבל הארה שרו של עשו מפנות ערב א
ב "בראשית כו ע). ה"של(כל זה מבואר בפרדס שער ירך יעקב . 'והוא צולע על ירכו דא איהו נצח כו ב

א "יו אבנ ה" שזו–ב "י בראשית יג ע"שער מאמרי רשב' ועי. עיקר צליעת יעקב הוא בסוד הוד ולא נצח[
, וזה לא נתקן על ידי שמואל אלא רק דוד או חרבן בית המקדש', א היא בהוד דנוק"ולכן פגימה בנצח של ז

עא ' ועי, ג"א ע ע" כללים ח–ב שהוא בהוד דרחל "מיעוט הירח פ, א דתפילין"ח פ"פרע, ג"ק נא ע"שעה
ח הוא בימין זוהר "עקב שהרי נצא ומנחת יהודה דף פז פח ופרדס בשער ירך י"ב וקעא ע"וישלח קע ע] א"ע

ואילו ההוד יתוקן רק , י שמואל ובשלימות על ידי דוד"פגם זה שבנצח נתקן קצת ע). א"ד(ב "תרומה קסח ע
  ).מ"מ(א "י שמואל הנביא הרחיק יניקת שמאל מהנצח דז"ע' פי). ד"א סט ע"כללים ח(לעתיד לבא 

â  ìò)ôãá óñåð"å.( 

  ).נ"ש) (מ"א(ממטה למעלה וגם מחסד למטה ל "ר. 'דא דרגא רביעה וכו). א"ד(ב "משפטים קיא ע ד
 ).מ"מ(שקר ' הנק' ל לא יש יניקה ממנו לקלי"ר, א לא ישקר"וגם נצח שהוא ז ה
 .י"שער מאמרי רשב' עי). הערת הזוהר(תקונים כה  ו
  ).הערת הזוהר(א "א קעא ע"א קסו ע"קמו ע ז
שעיקר (י "ושער מאמרי רשב', ה' ק דח שער טז פר"ע' עי). א"ד(ב ”ויחי רלו ע, עיין בתיקון יג כה א ח

עיקר האדם הוא ). והם נתספו על ידי אמא, י לבר מזה"ת ונה"ד וחג"ק ובתיקונם עולים לחב"א היא ו"הז
היא עומדת באדם אלא ש , שלמטה ממדרגת האדםבחינות היא השורש ל)ם"נהי( הנפש מנם א,)ת"חג(הרוח 

" לבר מגופיה" הנפש ת ולכן נקרא.גוף והעולם לקשרו עם ה,לקשר אותו לכל מה שלמטה ממנומ "ע
עיקר ). ד"א ל ע"כללים ח(עיקר הכוונה הוא על תרין ביעין ואמה ). ד"א ל ע"כללים ח, ד"ש יז ע"הקדו(

, כלומר). א"א פח ע"ביאורים ח(הגבורות ' ומבחי, י שהם לבר מגופא"אחיזת החיצונים ויניקתם הוא בנה
, ת שבו"א כי אם ז"וא משום שמרישא עלאה דעתיק אינו מתלבש באוה, הם בסוד תוספת ואינם עיקרין

ח "ע' ועי, והמה דינים). 'ן פרק ד"א וזו"ח שער הולדת או"ע(הראשונות שבו ' א כי אם לז"ולכן אין קיום לא
  .'ן פרק ה"א וזו"שער הולדת או

ולכך היה יכולת , אלכך כתיב ביה כי לא אדם הו, אבל נצח הוא לבר מגופא, ת נקראים אדם"שחג' פי ט
 ).מ"מ(ו ממנו "לסמאל לינק ח

 ).נ"ש(ל עד הוד "ד כנ"ל מחס"ר. 'ודא דרגא חמישאה וכו' ויהושע אתבני מהודו של משה כו י
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 מאהוהט שצד בגלל ,יעקב ירך נחלשה מהל
 עד והתעכב ,כח ממנו ולקח אליו התקרב
 של ירך שזהו להזכיר בא זה ועל .שמואל
 זה ועל ".ישראל נצח וגם" שכתוב ,ישראל

 ,ועוד .ובסוף בתחילה בדין היו דבריו כל
 כך אחר אותו כלל הוא ברוך שהקדוש

 זה ועל .מלכים שמשח לאחר ,מתי ,בהוד
 ואהרן משה מה .ואהרן כמשה שקול הוא

 למטה הוא גם ,שלמעלה צדדים בשני
 נצח ,הם ומי .הצדדים שני אותם גמתודכ

 וכל .שלמעלה אהרןו משה גמתודכ .והוד
 משה" שכתוב ,בזו זו אחוזות הדרגות
 ,"שמו בקוראי ושמואל בכהניו ואהרן
 .בזו זו @חוזותא נכללו צדדים ששה שהרי

 ,ושמואל ואהרן משה ,אחוזים שאלה כמו
 .ויוסף משה יעקב) זה בזה( אחוזים גם כך

 את משה לקח ,יעקב מת .הבית בעל יעקב
 ידי על יוסף .בחייו אותה פקדו ,הבית
 את לקח יעקב .צדיק היה ומשה ,יעקב
 לדותות אלה" שכתוב, על ידי יוסף הבית
יוסף ש עד בה משיש לא משה ".יוסף יעקב
 לא ,מהגלות השכינה כשיצאה .אותו לקח
 ויקח" שכתוב ,ביוסף רק ,בה להזדווג יכול

)àäå (>ãåä<àäàùéîç àâøã á àëøé çöð 
 àìàîù]ã[á÷òéâ êë ïéâáå ]àúà) [øîà( ãåã 

 áéúëã àðéîéá äéì ìéìëå) íéìäúæèàé  (
çöð êðéîéá úåîéòðãúë àì êðéîé  àìà áé

 ïéâá á÷òéã àëøé ùìçúà àîòè éàî êðéîéá
 äéá áø÷úàã)á( àáàñî øèñ)å( àô÷åú èé÷ð

àã ìòå ìàåîù ãò áëòúàå äéðîä àúà 
 àøëãàì]àãã) [àãá( ìàøùéã àëøé åäéà 

 áéúëã)à ìàåîù 'èë åè ( ìòå ìàøùé çöð íâå
àôåñáå àúåøéùá àðéãá ååä éåìéî ìë àãå åúå 

á÷"äá øúáì äéì ìéìë äéúîéà ãåæ øúáì 
åäéà ìé÷ù àã ìòå ïéëìî çùîãç ïøäàå äùîë 

àìéòìã ïéøèñ ïéøúá ïøäàå äùî äîè àåä óà 
 çöð ïåðéà ïàîå éøèñ ïéøú ïåðéàã àðååâë àúúì

àìéòìã ïøäàå äùîã àðååâë ãåäåé ïéâøã åäìëå 
ïãéçà) äéá( áéúëã àãá àã )íéìäúå èö  (

ã åîù éàøå÷á ìàåîùå åéðäëá ïøäàå äùî àä
 åìéìëúà ïéøèñ úéù>äîë àãá àã ïãéçà <

                                                                                                                                                                                     

à  àãå ãåä)ôã"å.( 

אלא שרחל היא ' א דתפילין דודאי נצח בימין דרגא ד"ל פ"ב כתב האריז"נ. 'הוד דא דרגא חמישאה כו ב
שלו הוא בלאה העומדת פניה ' ישאה ולכן דוד דהוי מיהודה ודא נגד נצח הוא הוד רחל והוא דרגא חמ"אב

 ).נ"ש) (י"נז(א אז נצח שלו היא נצח שלה ולכן הדראי לימינאי "נגד אחור ז
צ ט "א על ספד"בהגר(כ נתקנו "ואח, דרחמי' דדינא והוד בסט'  נצח בסטהבתחלה יצאכאן מבאר ש ג

  ).מ"מ(ל שנגדו מאחור קרי ליה שמאלא על שם הוד דרח). ה מלך הששי"ד ד"ע
ר קמב "אד' עי, חסד דאתגליא בפום אמה'  שזה בחיולא זכה דודה "ג ד"צ י ע"א על ספד"בהגר' עי ד

, דאמה והן עיקר תקונין' ש ואתתקן בתקונוי באמה בפומי"וז, ל"ד וז"צ כו ע"א על ספד"בהגר' יעו .א"ע
ריש (ל "והמתקלא הוא ביסוד כמש, לאלאתבסמא נוקבא בדכורא שזה התיקון בעולם התהו שלא היה מתק

ג ולשון חק מכריע "זכר כף זכות ונקבה כף חובה חו, שהמתקלא כף זכות וכף חובה והוא זכר ונקבה) א"פ
) שם(ל "כמש, ה כידוע"נו' לשון למודים בסוד למודי ה) 'ישעיה נ(ש "כמ, בינתים הוא היסוד שנקרא לשון
נ והוא אמה ופומיה דאמה שהוא יסוד "צריך שיכלול שניהם זווהמכריע , בסוד ברית הלשון וברית המעור

 .ומלכות כידוע
 ).הערת הזוהר(א "שמות קיא ע ה
ששמואל היה מוכיח לישראל בין בתחלת ימיו ' פי). א"ד(בשירותא במעשה עלי בסופא בענין שאול ' פי ו

  ).מ"מ(ותחילה ניבא על עלי ובסוף על שאול , בין בסוף ימין
 ).נ"ש) (מ"א(ל "כצ' ליל ליה לשמואל לבתר אימתי כוה כ"ותוב קב ז
  ).הערת הזוהר(א "תרומה קמח ע ח
 ).מ"מ(משה בגבורה , אהרן בחסד, ג"הם חו' פי ט
 ).נ"ש(ק "מ לא הוי שמואל כמותם ודו"משמע דמ. 'בגוונא דמשה ואהרן דלעילא כו י

 ).נ"ש(ח והוד "ל בנצ"ר. 'כמה דאלין אחידן וכו יא
 ).נ"ש(ד "ת ויסו"ל בת"ר. 'סף כויעקב משה ויו יב
 ).מ"מ(ן רוחא ברוחא "ובשעת מיתה זווג דזו, גופא בגופא, ן בחייו"יעקב גרם זווג דזו יג
 ).מ"מ(א גופא בגופא "ן וזווג דאו"משה אפילו בחייו גרם זווג דזו יד
 ).נ"ש(ק "ל אבריה ודו"ל דצ"נ. 'וכו' עד דאזדווג בהדי ברי טו
æè  úéøá)ôã"å.( 
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 כתוב למה ,"עמו יוסף עצמות את משה
 עד בנקבה מזדווג לא גוף אלא ,עמו

 לקח משה זה ועל ,הבן@בנו עםוג מזדוש
 משיש ,עמו שהיה כיון ,עמו יוסף את לו

 ויוסף משה יעקב ולכן .כראוי בנקבה
  .כאחד הולכים

 äùî ïãéçà éëä óåà ìàåîùå ïøäàåàãá àã[ 
óñåéå äùî á÷òéáé úéî àúéáã äéøàî á÷òé 

åééçá äì éðîå àúéá äùî ìèð á÷òéâéò óñåé " é
äùîå á÷òéããé á÷òé ÷éãö äåä ]óñåéá) [óñåéå( 

 áéúëã àúéá ìèð)á æì úéùàøá (åãìåú äìà ú
 äéì ìèðã ãò äá ùîéù àì äùî óñåé á÷òé
 ìéëé àì àúåìâ ïî àúðéëù ú÷ôð ãë óñåéì

 àâååãæàì]äá[ áéúëã óñåéá àìà )èé âé úåîù (
 åîò óñåé úåîöò úà äùî ç÷éå)ã( áéúë éàîà

 âååãæàã ãò àá÷åðá âååãæà àì àôåâ àìà åîò
éøá éãäáäåèæè óñåéì äéì ìèð äùî àã ìòå 

éîò äåäã ïåéë äéîò úåàé à÷ãë àá÷åðá ùîù ä
éìæà àãçë óñåéå äùî á÷òé êë ïéâáå:  

 לארץ גופוהכניסו את ו ,מת יעקב
 בארץ נקבר לא גופו ,מת יוסף .הקדושה

 ,זה ולא זה לא משה .עצמות אלא הקדש
 של הראשון בעלההיה  יעקב אלא ,למה

 ובעוד ,במשה הזדווגה יעקב מת ,מלכהה
 ,ראויכ אותה פקד ,הזה בעולם היה שמשה

 הכניסו יעקב את .השני בעלה היה והוא
 בגלל ,שלם גופו] כאשר[ הקדושה לארץ
 בגלל ,גופו ולא עצמותיו ,יוסף .גוף שהוא

 ,שלמעלה ומחנות צבאות הם שעצמות
 נקרא והצדיק .צדיק מאותו יוצאיםוכולם 
 ומחנות צבאות שכל בגלל ,מהל .צבאות

 ,עצמותיו זה ועל ,ממנו יוצאים עליונים
 ,בחוץ היה משה .לארץ נכנסו ,צבאות שהן
 אלא ,עצמותיו ולא גופו לא לשם נכנס ולא

 ,מת שמשה אחר .לארץ השכינה נכנסה
 מכאן .יעקב ווזה ,הראשון לבעלה וחזרה
 היא ,העולם באותו לשנים שנשאת נקבה

 כיון ,בחוץ היה משה .לראשון חוזרת
 זכה משה .בארץ היה הראשון שבעלה

 משיש יעקב .יעקב וב זכה שלא מה בחייו
   .הזה בעולם ומשה ,עולם באותו בה

  

 àùéã÷ àòøàá äéì åìòà äéôåâå úéî á÷òé
 àùéã÷ àòøàá øá÷úà àì äéôåâ úéî óñåé
 àìà éàîà éàä àìå éàä àì äùî éåîøâ àìà
 á÷òé úéî äåä àúéðåøèîã äàîã÷ äìòá á÷òé
 éàäá äùî äåäã ãåòáå äùîá äéá úâååãæà

é à÷ãë äì éðî àîìò äìòá äåä åäéàå úåà
 äéôåâ àùéã÷ àòøàì äéì åìéòà á÷òé àðééðú
 äéôåâ àìå éåîøâ óñåé àôåâ åäéàã ïéâá íéìù
 åäìëå àìéòìã ïééøùîå ïéìééç ïåðéà ïéîøâã ïéâá
 éàî éø÷à úåàáö ÷éãöå ÷éãö àåääî é÷ôð
 äéðî ïéàìò ïééøùîå úåàáö ìëã ïéâá àîòè

 úåàáö ïåðéàã éåîøâ àã ìòå ïé÷ôðò àòøàá åìà
äùîà àìå äéôåâ àì ïîú ìàò àìå øáì äåä 

 úéîã øúá àòøàá àúðéëù úìàò àìà éåîøâ
äùîá >å<àãå äàîã÷ äìòáì úøãäúàâ åäéà 

 àåääá ïéøúá úáéñðúàã àá÷åð ïàëî á÷òé
 ïåéë øáì äåä äùî äàîã÷ì úøãäà àîìò

àòøàá äåä äàîã÷ äìòáã  äî åééçá äëæ äùî
á÷òé äéá äëæ àìãã á÷òé  àåääá äá ùîéù

 àîìò éàäá äùî àîìò  
 ,משה של סרוןיהח היה שזה תאמר ואם

 מצד ממצרים ישראל כשיצאו אלא ,כך לא
 àîéú éàå]äùîã åòéøâãä) [åòéøâ äùî( äåä 

 éëä åàì]àìà[ íéøöîî ìàøùé é÷ôð ãë 
                                                           

, י"ולכן לא נכנסו לא, א"וא באורות דאבא שיציאתם הוא מצד הפנים דזשורש בחינת דור המדבר ה א
  ).ד"ב קל ע"ה ח"דע(' הארת המוחין פרק ג' ועי. שכן הם אינם ממדרגתה

 ).נ"ש(ל "כצ' אלא בגין דעאלת שכינתא בארעא בתר דמית משה כו ב
â  éàãå)ôã"å.( 

לעיל דף , ים סוף תקון מטתקונ, ובפנחס רס, ב"ובלק קפז ע, ב"ורכו ע, ב"ויחי רלג ע, ב"ע' בהקדמה ו ד
 ).ו"לש(ב "ג כה ע"ב וח"תרומה קמד ע' ופ). א"ד(ב "ב ע

 ).מ"מ(שלא נכנס לארץ ישראל  ה
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 היו רבוא שישים אותם וכל ,היה היובל
  .העליון מעולם

àøèñîà àìáåéã ]äåä[ïåðéà ìëå ïááø ïéúù á 
ååä äàìò àîìòî  

  áë/à  
 אחדאף ו ,במדבר הלכו דמותה ובאותה

 בניהם אלא לארץ נכנס לא מהם
 וכל ,הלבנה תיקון שהם ,כראוי תולדותיהם

 משיש משה .הלבנה תיקון היו הארץ מעשי
 אותה פקדו ,בגוף שהוא בעוד בלבנה
 בעליה עלה הזה מהעולם כשנפטר .לרצונו
חזר ברוח ליובל רוח הקודש וב עליונה
 רבוא שישים באותם נדבק ושם, העליון

 שהוא ,ליעקב כן היה שלא מה .שלו שהיו
 כך היה שלא מה , השמיטהלתוך ברוח חזר

 וארץ .לו היה אחר שבית כיון )בגלל( ,בחייו
א "נ ,העולם( בתקון נתתקנה הקדושה
 ראוי לא זה ועל .שלמעלה בכח )שלמטה

 העליון םהעול של אלה .כאחד כולם להיות
 העולם של ואלה ,ברוח כולם לבדם היו

 ראויים ולא .בגוף לבדם כולם היו התחתון
 אלה אלא ,הלבנה בתוך ואלה אלה להיות

 מתוך אלה להאיר ,בחוץ ואלה הלבנה תוך
 דמות ,בארץ שנכנסו וכולם .אלה

 עליונה בעליה היו ולא ,היו הראשונים
 היה ולא דור יהיה שלא בגלל ,כמותם

 להם שנראה ראשונים אותם מוכ דםומק
   .בפנים פנים רבונם כבוד זיו

àøáãîá åìæà àð÷åéã àåääáåâ ïåäðî ãçå 
ïåäéðá àìà àòøàá åìàò àìã ïåäìã ïéãìåú 

 éãáåò ìëå àøäéñã àðå÷ú ïåðéàã éæç à÷ãë
 àøäéñá ùîéù äùî äåä àøäéñã àðå÷ú àòøà
 ãë äéúåòøì äì éðîå àôåâá åäéàã ãåòá

ìò éàäî øèôúà äàìò å÷éìñá ÷éìñ àî
äàìò àìáåéì àçåøá øãäúàå àùéã÷ àçåøáä 

 äî äéìéã ååäã àåáø ïéúù ïåðéàá ÷áãúà ïîúå
 åâì àçåøá øãäúà àåäã á÷òéì ïë äåä àìã

åééçá ïë äåä àìã äî äèîùå >ïéâá< ïåéë 
àùéã÷ àòøàå äéì äåä àøçà àúéáãæ àðå÷úá 

)àîìòã( ]àúúìã[ àìéòìã àìéçá úð÷úúà 
ã ìòå ïåðéà àãçë åäìë éåäîì ïåæçúà àì à

 ïåðéàå àçåøá åäìë åäééãåçìá ååä äàìò àîìòã
 àìå àôåâá åäìë åäééãåçìá ååä äàúú àîìòã

 àøäéñ åâ ïéìàå ïéìà éåäîì ïåæçúà]àìà) [àìå( 
ïéìà àøäðì øáì ïéìàå àøäéñ åâ ïéìàç ïéìà åâî 

 àìå ååä éàîã÷ã àð÷åéã àòøàá åìàòã åäìëå
ååäèéìñá àøã àäé àìã ïéâá åäééúååë äàìò å÷é 

]äåä àìå) [úåä àìã( éàîã÷ ïåðéàë àðã úîã÷î 
]àéæçúàã) [ïåæçúàã( ïåäéøàîã àø÷é åéæ ïåäì 

 ïéôàá ïéôà  

                                                                                                                                                                                     

מ חמשין תרעין "א וכי תצא בר”ואתחנן רסב ע' א ועיין בפ”ב ומשפטים קכא ע”ב ופה ע”יתרו פג ע( א
  ). א"ד) (א ובא מג ב”ש רעז ע"ע' אתפתח לון מסטרא דבינה כו

á  ïáøáø)ôã"å .( 

ו אלף שהיה להם למות ונכנסו לארץ נמצא "לא מתו אותן ט' ס דידן משמע דסוף שנת מ"בשע ד"צ ג
רבוא ימותו ולא נשתיירו אלא ' ותימה על תמיתהו דמקרא מלא דס(מ "א. רבוא' ו אלף חסרים מס"אותן ט

. תסוף תעני' ובתו' א א"ם בתרא קכ"ש רשב"והחשבון מכוון כמ' א א"יהושע וכלב כמפורש בסנהדרין קי
ולכן לא נכנסו , א"שורש בחינת דור המדבר הוא באורות דאבא שיציאתם הוא מצד הפנים דז). א"נ) (ן"מאי
  ).ד"ב קל ע"ה ח"דע(' הארת המוחין פרק ג' ועי. שכן הם אינם ממדרגתה, י"לא

, נכנסו לארץ ישראל, שהם מאימא, ולכך הדור של יהושע, שהיא מאימא, ארץ ישראל היא רחל' פי ד
 ).מ"מ(דור המדבר שהם מאבא לא נכנסו אבל 
 ).מ"מ(לאה הנקראת דור המדבר  ה
כל זה בהדיא ' כ משה שפירש מאשתו בחייו ונזדווג מיד לשכינה כדאי"בחייו שנזדווג לנשיו משא' פי ו
  ).א"נ(מ "א. א גם כדמסיק בסמוך"במ

 ).מ"מ(רחל  ז
 ).מ"מ(לפי שאימא צריכה לאבא , שהם מאבא, הדור של יהדוע מקבלים הארה מדור המדבר' פי ח
  ).א"ד(פ שהיה בהם דיוקנא שלהם "ולא היו במדרגה עליונה באי הארץ כמו דור המדבר אע ט
ח "כ' ועי). א"ד(ב עוד זאת היתה להם שזכו כל אחד מהם לבת זוגו ”א ע"ב שלח לך קס”ויקרא כב ע י

. ל יזכו"א צ”לבת זוגו ולקמן קח ע' אשלא זכו ולעתיד יזכו כל ' ב זה טעות שהרב כת”א האזינו רפז ע”ע
 ).א"נ(ב "הרש
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 כך אחר ,בגוף בנשותיו משיש יעקב
 מאשתו נפרד משה .ברוח רוח נדבק

 .קדושה רוח באותה בגוף כשהוא משיוש
 של טמירה עליונה ברוח רוח נדבק כך אחר

 כולן נדבקים היו הדרגות וכל ,מעלה
 גופוו ,היובלשל  היא משה של רוחו .כאחד
 להתדבק יעקב של רוחו .טהיהשמשל 
 .הזה בעולם היה נשותיו של גוף .טהיבשמ

 שלהם בדמות עליונים מאורות אותם כל
 מהם למטה בדמותם( בארץ למטה

 תלויים וכולם ,)בארץ למטה בדמותם
 שמות שני של סוד אןכ .השמים ברקיע

 וחוזרים ,שלשה קונםיות ,כאחד כלולים
 חקוק גלוף שם והוא .זה כנגד זה לאחד

  .האמונה של זה בסוד כלולים

 àôåâá éåùðá ùîéù á÷òé]ì[ ÷áãúà øúá
 ãë ùîéùå äéúúàî ùøôúà äùî àçåøá àçåø
 ÷áãúà øúáì àùéã÷ àçåø àåääá àôåâá åäéà

äàìò àçåøá àçåøà àìéòìã àøéîè  ïéâøã ìëå
 àìáåéã äùîã àçåø àãçë åäìë ï÷áãúî ååä
 à÷áãúàì á÷òéã àçåø äèîùã äéôåâ åäéà
 ïåðéà ìë àîìò éàäá äåä éåùðã äéôåâ äèîùá

ïéàìò ïéøåäðáïåäìã àð÷åéãá âàòøàá àúúì ã 
]ïåäìéã àð÷åéãá ïåäðî[ >ð" ïåäìã àð÷åéãá à

àòøàá àúúì ïåäìã àð÷åéãá ïåäðî àúúì< 
ïééìú åäìëåíéîùä òé÷øá ä ]àëä[ àæø ]ã[ ïéøú

àãçë ïìéìë ïäîùåàúìú ïåäìã àìåìëùå æ 
 àôéìâ àîù åäéàå àã ìá÷ì àã ãçì ïøãäúàå

àúåðîéäîã àæøá éàäá ïìéìë à÷÷çî:  

 'ה סוד" ,"אדם נעשה אלהים ויאמר"
 ,ואמר הזקנים זקן תווא פתח ."' וגוליראיו
 ויאמר" שאמר הוא מי ,שמעון שמעון
 אלהים כאן אהו מיו ,"אדם נעשה אלהים

 ראה ולא הזקנים זקן אותו פרח כך בין .זה
 קורא שהיה שמעון רבי ששמע וכמו .אותו

 ,לחבריו אמר ,שמעון רבי ולא שמעון לו
 בו שנאמר ,הוא ברוך הקדוש זהו ודאי

 ].ועתיק הימים יושב" [תיבי ומיןי ועתיק"
 ,הזה בסוד חולפת שעה זוהי כעת הרי

 רשות תןינ שלא ודס כאן יש שודאי
 רשות שנתנה משמע וכעת ,להתגלות
   .להתגלות

 כמה לו שהיו למלך ]משל[ ,פתח ואמר
 מןוא ואותו ,מןוא לו והיה לבנות בנינים

 כמו .המלך מרשות אלא דבר עושה היה לא

øîàéåçéäìà " íãà äùòð í)åë à úéùàøá( 
é ãåñåä"åâå åéàøéì ä' )ãé äë íéìäú ( àåää çúô

ïéáñã àáñè àåä ïàî ïåòîù ïåòîù øîàå 
éäìà øîàéå øîàã"íãà äùòð íé àëä åäéð éàî 

éäìà éàä" àìå ïéáñã àáñ àåää çøô éëäãà í
 äéì éø÷ äåäã ïåòîù éáø òîùã äîëå äéì àîç

 éáø àìå ïåòîù]ïåòîù[ éàä éàãå éåøáçì øîà 
á÷ àåä"á øîúàã ä äé)è æ ìàéðã ( ïéîåé ÷éúòå

 àæø éàäá çúôîì àúòù åäéà ïòë àä áéúé
 åùø áéäéúà àìã àæø úéà àëä éàãåã
 áéäéúà àúåùøã òîùî ïòëå àéìâúàì

 àéìâúàì  
 ïéðééðá äîë äéì äåäã àëìîì øîàå çúô

                                                           

 ).מ"מ(פרצוף דור המדבר ' ברוחא עילאה פי, נדבקה רוח יעקב אבינו בשכינה הנקרא רוח הקודש' פי א
 ).מ"מ(אורות דאצילות ' פי ב
 ).מ"מ(ע שהם חותם האצילות "אורות דבי' פי ג
 ).מ"מ(בני אדם שבארץ הלזו שהם בצלם אלהים ' פי ד
 ).מ"מ(יסוד דבינה  ה
 ).מ"מ(ג "הם ח ו
 ).מ"מ(ת "הם חג ז
כלומר ). א"ד(תנינן אינו מהזוהר והלשון יוכיח לרגיל בו ' המתחיל בראשי' א בפ"ט ע"מכאן עד דף כ ח

  ).א"נ(ן "מאי. ל מביא כמה לשונות מזה"י זצ"והאר. דהוא סתרי תורה או כיוצא
א בשם השער מאמרי "לעיל בדף ו ע' עי). ה"של( בדף נז זה המאמר' בחייט פי' עי. 'פתח ההוא סבא כו ט
ועתיק ואריך , א נקראים זקנים"כי או, י לקמן"ש הרשב"כמ, הוא עתיק). א"ד(ע "זקן הזקנים והוא כ. י"רשב

  ).מ"מ(י שהוא עתיק ולא אריך "וקים ליה לרשב, נקראים סבא דסבין
ב וגם המאמרים שנשמטו פה בפנים "עכל המאמרים אשר מכאן עד אלה תולדות השמים שבדף כד  י

, ]ג"מ ע[ח "א באו מסודרים ומבוררים יותר בתז"בהשמטות שבסוף ח) בדפוסים אחרונים(ונדפס תשלומם 
 ).שלמה לוריא מסדר היהל אור' הערת ר(ל "א ז"ונדפס שם עליהם ביאור מסודר מהגר
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 המלך ".אמון אצלו ואהיה" אומר שאתה
 ועמוד , חכמה עליונה למעלהודאי הוא

 ,למעלה מןוא אלהים .למטה מלךהאמצעי 
 וזו ,למטה מןוא אלהים .העליונה םֵא וזו

 לעשות רשות אין ולאשה .שלמטה שכינה
 שהיו הבנינים וכל ,בעלה רשות בלי דבר

 באמירה אבא אומר היה ,אצילות בדרך
 כמו .נהיה ומיד ,וכזה כזה יהיה ,אמאל

 ,"אור ויהי אור יהי אלהים ויאמר" שנאמר
 בעל .אור יהי לאלהים אומר היה ,ויאמר
 וכך .מיד עושה מןווהא ,אומר הוא הבנין

 יהי אומר היה אצילות בדרך הבנינים כל
 .מיד נעשה והכל ,תורומא יהי רקיע

 עולם שהוא רודיהפ לעולם כשהגיע
 נעשה ,הבנין לבעל מןוהא אמר ,הנבדלים

 ,הבנין בעל אמר .כדמותנו בצלמנו אדם
 הוא עתיד אבל ,לעשותו הוא טוב ודאי

 זהו ,כסיל שהוא בגלל ךלפנילחטוא 
 תוגת כסיל ובן אב ישמח חכם בן" שכתוב

 תלוי שחטאו אחר ,אמרה היא ".אמו
 אותו אולבר רוצה אני ,אבאב ולאאמא ב

 את אלהים ויברא" שכתוב זהו .שלי בדמות
 . אבאבו לשתף רצה ולא ,"בצלמו האדם
  ,כתוב מה שחטא בזמן

 äåä àì àðîåà àåääå àðîåà äéì äåäå éðáîì
 øîà úàã äîë àëìîã åùøî àìà íòãî ãáò

) éìùîì ç ( åäéà éàãå àëìî ïåîà åìöà äéäàå
 äàìò äîëç]àìéòì[ àëìî àúéòöîàã àãåîòå 
éäìà àúúì" äàìò àîéà àãå àìéòì àðîåà í

éäìà"àúðéëù àãå àúúì àðîåà íààúúìã á 
 åùø àìá íòãî ãáòîì åùø äì úéì àúúàå
 äåä àúåìéöà çøàá ååäã ïéðééðá ìëå äìòá

àîéà éáâì äøéîàá àáà øîàâë àäé  ïéãëå ïéã
øîà úàã äîë äåä ãéîå) â à úéùàøá( øîàéå 

éäìà"øåà éäéå øåà éäé íã øîà äåä øîàéå 
éäìàì"íä øîåà åäéà àðééðáã éøàî øåà éäé 

 çøàá ïéðééðá ìë éëäå ãéî ãéáò àðîåàå
 àìëå úøàî éäé òé÷ø éäé øîà äåä àúåìéöà

àãåøôã àîìòì àèî ãë ãéî ãéáòúàå ] åäéàã
íéìãáðä íìåò[àðééðá éøàîì àðîåà øîà æ 

)åë à úéùàøá( íãà äùòðç åðúåîãë åðîìöá 
 äéì ãáòîì àåä áè éàãå àðééðá éøàî øîà
 ìéñë åäéàã ïéâá êî÷ éèçîì àåä ãéúò ìáà

ää" ã)îùéìà é  ( ìéñë ïáå áà çîùé íëç ïá
 àéìú äéáåçã øúá äøîà éäéà åîà úâåú

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א "ב דף צז ע"תיקונים ע א
ב קיא "ה ח"דע(ע שרשה במלכות דאצילות "שכל מציאות עולמות בי, כלומר). ו"לש(ב "לקמן כט ע' עי ב

אמנם הכל נעשה מהמלכות . ק"ולא נתגלו בו ו, כלומר שכל העולם הנברא הרי הוא עולם הבריאה, )ב"ע
 ,ן דהמלכות דהעליון"ת התחתון נעשה מהבומציא). ג"ב סו ע"ה ח"דע(ק שנכללין בה ומתגלין בה "י הו"ע

  כי הבינה היא האומן והפועל. שהוא הבינה,ג" אך הפועל והממציא הוא הס.האחרונה שבה' בחישהוא מה
כאן . י-יא וכן מזוהר הרקיע ט–י ט"שמביא ממאמרי רשב, ד"א נט ע"ביאורים ח' ועי). א"ש פב ע"הקדו(

 כל הבריאה ולכן בעליית המלכות עולה, )ב"א נב ע"כללים ח(ן כאחד "ר ולזו"מתבאר שבינה הוא עניין לג
שכן בה הוא עליית , י מלכות דאצילות"וממילא כל תיקונם ובניינם הוא ע) ב"א עח ע"כללים ח(יחד איתה 

והוא " (בראשית ברא אלקים"של " אלקים"והוא בחינת ה). ד"א קד ע"כללים ח(' ן והוא שער לה"כל המ
השוכנת ' כי היא שכינתו ית, בודוועל ידה הוא מלא כל הארץ כ, )ג"א קט ע"כללים ח) (בסוד מידת המלכות

וכל זה בלידה , )ב"ב קלו ע"כללים ח(עיקר אור התיקון הוא על ידי אבא ). א"ב נג ע"כללים ח(בתחתונים 
א "ן סוף דרוש יד ובשער השמות פ"ד ומ"ח שער מ"ע' ועי). ח"מקורו בע'  עי–ג "א קג ע"כללים ח(ממש 

ה "דע(ן שלה אשר נתבררו תמיד "בעולם התהו והם המכ דהמלכות שנפלו "ק והשב"ששורש כולם בניצו
 ).ב"ב קנג ע"ח

ג "ח מ ע"תז' ועי, )א"ש נז ע"הקדו(ן שהוא עיקר עולם האצילות "א הם רק זו"כל פרי תולדות או ג
 ).ג"ביאורים עב ע(

 ).א"נ(חכמה ' פי ד
  ).א"נ(מ "א. בינה' פי ה
עולם הזה ' פי). 'ח שער מג בהק"ע (ם אלהותשאינבבחינות בחינת הרוחין שבהן מתחיל הפירוד ' פי ו

 ). מ"מ(
 ).מ"מ(אמא אמרה לאבא ' פי ז
כ "משא, אמרה לאבא נעשה אדם שהיא אימא, וזהו ויאמר אלקים, אימא אמרה לאבא נעשה אדם'  פיח

 ).מ"מ(ל ויאמר אבא לאלקים שהיא בינה כי אבא אומר ובינה עושה "שר, כל ויאמר אלקים דשאר מאמרות
 ).מ"מ(ו פגם "לפי שאימא היא קצת דין יותר מאבא לכך מגיע בה ח'  פיט
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åéãá äéì éøáîìéìéã àð÷)ä( áéúëã àåä àãä 
)æë à úéùàøá (éäìà àøáéå" íãàä úà í

 àðîæá àáà äéá àôúúùàì àòá àìå åîìöá
áéúë äî áçã  

  áë/á  
 המלך אמר ".אמכם לחהוש ובפשעיכם"

 , לחטואהוא שעתיד לך אמרתי לא ,אמאל
 ,עמו אמו את רשיוג אותו רשיג זמן באותו

 כסיל ובן אב ישמח חכם בן" כתוב ולכן
 בדרך שהוא אדם זה "חכם בן" ".אמו תוגת

   .בריאה של אדם זה "כסיל ובן" ,אצילות
  

 íëîà äçìù íëéòùôáå)à ð äéòùé ( øîà
 àåä ãéúòã êì úéøîà àìå àîéàì àëìî

éèçîìà àîà êéøúå äéì êéøú àðîæ àåääá 
 áéúë àã ïéâáå äéîò)à é éìùî ( çîùé íëç ïá

à àã íëç ïá åîà úâåú ìéñë ïáå áàíãá åäéàã 
àã ìéñë ïáå úåìéöà çøàá äàéøáã íãàâ   

 יש וכי ,רבי רבי ,ואמרו החברים כל קמו
 הוא אבא של שמצד ,אמאו אבא בין רודיפ

 אמר .בבריאהאמא ה ומצד אצילות בדרך
 אדם שהרי ,זה כך לא ,חברים חברים ,להם
 אבא מצד ,היה ונקבה זכר אצילות של

 ויהי אור יהי אלהים ויאמר" וזהו ,אמאו
 מצד אור ויהיאבא ה מצד אור יהי ,"אור

 לזה אבל .פרצופים דו אדם וזהו .אמאה
 היה העליונה םֵא אלא ודמות צלם בו אין
 ,אלהים לחשבון שעולה אחד כינוי לה

 אותו ובגלל . וחושךאור הוא כינוי ואותו
 אבא אמר , כינויבאותו שהיהחושך 
 של( אצילות של לאדם לחטוא שעתיד
 האור וזהו .עליון לבוש אור הואש ,)בריאה
 שגנז ראשון ביום הוא ברוך הקדוש שברא
 ביום שנברא חושך ואותו ,לצדיקים אותו

 ורשעים" שנאמר כמו ,לרשעים הראשון
 שהיה חושך אותו ובגלל ".ידמובחושך 

 אבא רצה לא ,אור לאותו לחטוא עתיד
 אדם נעשה" אמר זה ובגלל .בו להשתתף

 אותו "כדמותנו" .האור אותו "בצלמנו
 גוףהש גמהודכ ,לאור לבוש שהואחושך 

 úéà éëå éáø éáø åøîàå àééøáç åäìë åî÷
 åäéà àáàã àøèñîã àîàå àáà ïéá àãåøô

éàã àøèñîå úåìéöà çøåàá øîà äàéøáá àî
 íãà àäã àåä éëä åàì àééøáç àééøáç ïåì
 àáàã àøèñî äåä àá÷åðå øëã àúåìéöàã

îàå" åäéà àãå à)â à úéùàøá (éäìà øîàéå" í
 éäéå àáàã àøèñî øåà éäé øåà éäéå øåà éäé

îàã àøèñî øåà"ïéôåöøô åã íãà åäéà àãå àã 
]ìáà[ )å(úåîãå íìö äéá úéì éàäìä àîà àìà 

 äàìò äéì äåä]ãç[åðë " ïáùåçì ÷éìñã é
éäìà"êùçå øåà åäéà éåðë àåääå íå àåää ïéâáå 

 ãéúòã àáà øîà éåðë àåääá äåäã êùç
 úåìéöàã íãàì éèçîì]ð"äàéøáã à[ åäéàã 

øåàæ äàìò ùåáì ]ð"ïåéìò à[ øåà åäéà éàäå 
á÷ àøáã" àåääå àéé÷éãöì åæðâã ïåùàø íåéá ä

øì äàîã÷ àîåéá éøáúàã êùç äîë àééòéù
 øîà úàã)è á à ìàåîù ( åîãé êùçá íéòùøå

 øåà àåääì éèçîì ãéúò äåäã êùç àåää ïéâáå
 øîà àã ïéâáå äéá àôúúùàì àáà àòá àì

                                                           

ה עצמו כביכול לא "הכא משמע שהקב. 'אמר מלכא לאימא ולא אמרית לך דעתיד הוא למחטי כו א
 ). נ"ש) (מ"א(ק "ודו. הסכים לבריאת אדם רק השכינה התחננה להיות בגורלה

 ).מ"מ(א דאצילות "הוא ז ב
ן "הם זו' פי, נ"אדם הראשון דהא אדם דאצילות דו' פי). א"נ(ב "הרש. ר שנברא בצלם"אדה' פי ג

  ).מ"מ(ומלכות שרשה מאימא , א שרשו מאבא"ז, דאצילות
ה זכר ונקבה בראם "שנים ואינו נקרא אדם כי אם בהיותו עם נקבה כמש' ו פי"שני פרצופין כי מלת ד ד
 ).א"ד(נקראים אדם דוקא ' ויקרא את שמם אדם שניהם כא' וגו

א שהם צלם "ר אין עיקרו מאו"אדה' פי. ה אלא אימא"ה ולהאי לית וד"ד ד"ח מ ע"א על תז”בהגר' עי ה
 ).מ"מ(מאבא ודמות מאימא 

ר עיקרו מאור שהם החסדים וחוה "ואדה, ג"ג שכל ספירה וספירה כלולה מחו"כלול מחו' אלהים הנז ו
 ).מ"מ(נבראת מחשך שהם הגבורות 

 ).מ"מ(ר שהוא אור "ך גרמה למחטי לאדהל שחוה שנבראת מחש" רז
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 ובשר עור" שכתוב זהו .לנשמה לבוש הוא
 אשרי ,ואמרו כולם שמחו ".תלבישני

 נשמעו שלא דברים עולשמ שזכינו חלקנו
  .עתה עד

 øîà àã ïéâáå äéá àôúúùàì)åë à úéùàøá( 
 àåää åðúåîãë øåà àåää åðîìöá íãà äùòð
 åäéàã àôåâã àðååâë øåàì àùåáì åäéàã êùç

àúîùðì àùåáìàää " ã)àé é áåéà (áå øåò øù
 àð÷ìåç äàëæ åøîàå åäìë åãç éðùéáìú

]àðéëæã) [àðéúàã( åòîúùà àìã ïéìî òîùîì 
ïòë ãò:  

 עתה ראו" ,ואמר שמעון רבי עוד פתח
 ."' וגועמדי אלהים ואין הוא אני אני כי

 עתיקים דברים מעוִש חברים ,אמר
 עליונה רשותשרציתי לגלות אחר שנתנה 

 ניא אני כי עתה ראו שאמר זה מי .לומר
 אותו ,העליונים כל על לתיע זהו אלא ,הוא

 לותימהע לתיע , עילת העילותשנקרא
 הללו לותימהע אחד יעשה שלא ,האלה
 ,שעליו מאותו רשות שיקח עד מעשה שום
 נעשה .אדם בנעשה למעלה שבארנו כמו
 לאותו זה שאמר ,נאמר שנים על ודאי

 אלא דבר עושה ולא ,נעשה ממנו שלמעלה
 .ממנו שלמעלה אותומ ואמירה ברשות
 עושה לא ]נעשה [ממנו שלמעלה ואותו

 אותו אבל .חבירומ עצה שלוקח עד דבר
 למעלה שאין ,לותיע כל על לתיע שנקרא

 ואל" שנאמר כמו ,לו שוה למטה ולא ממנו
 ,אמר ".קדוש יאמר ואשוה תדמיוני מי
 אלהים ואין הוא אני אני כי עתה ראו"

 ותוא גמתודכ ,עצה ממנו שלוקח "עמדי
  ".אדם נעשה אלהים ויאמר" שאמר

ïåòîù éáø ãåò çúôá øîàå )èì áì íéøáã (
éäìà ïéàå àåä éðà éðà éë äúò åàø"åâå éãîò í'â 

 äàìâì àðéòáã ïé÷éúò ïéìî åòîù àééøáç øîà
 åäéð éàî øîéîì äàìò åùø áéäéúàã øúá

 àåä éðà éðà éë äúò åàø øîàã]àìà[ àåä àã 
ïéàìò ìë ìò úìòãàåää  úåìòä úìò éø÷úàã 
úåìò ïéìàî úìòä úåìò ïéìàî ãç ãéáòé àìã 

 äîë äéìòã àåääî úåùø ìéèðã ãò àãáåò íåù
 ìò éàãå äùòð íãà äùòðá àìéòì àðîé÷åàã
 äéðî àìéòìã àåääì àã øîàã øîúà ïéøú

 íòãî ãéáò àìå äùòð]ð" à äøéîàå åùøá àìà
 äéðéî àìéòìã àåääîð" à äéðéî àìéòìã àåää

>àìíòãî ãéáò <äéøáçî äöò ìéèðã ãò [å ìáà 
 àìéòì úéìã úåìò ìë ìò úìò éø÷úàã àåää

äéðîæ øîà úàã äîë äéì äåù àúúì àìå 
)äë î äéòùé ( øîàé äåùàå éðåéîãú éî ìàå

éðà éë äúò åàø øîà ùåã÷éðà  ïéàå àåä 
éäìà" àåääã àðååâë äéðî äöò ìéèðã éãîò í

 øîàã)åë à úéùàøá( éäìà øîàéå" äùòð í
íãà  

  
 לנו תן ,רבי ,ואמרו החברים כל קמו
לא  והרי ,אמרו .זה במקום לדבר רשות

 åøîàå àééøáç åäìë åî÷]éáø[ åùø àðì áä 
 úî÷åà àì àäå åøîà øúà éàäá àììîì

àìéòìçúìòã àøúëì øîà úåìòä á íãà äùòð 

                                                                                                                                                                                     

וכאן הוא בחינת עץ הדעת , בריאה היא לבוש האצילות). ב"ב קיג ע"ה ח"דע(כלומר עולם הבריאה  א
 ).ג"צ כו ע"א על ספד"בהגר(ר ובבחינה זו הוא שחטא אדם הראשון "טו

  ).ה"של(בחייט דף קנג ' עי. 'ש ואמר כו"פתח עוד ר ב
על אף שהוא [ו " חשני ם ֵשק"כנות בא לי אפשראש ב"י י ע"א בס"בהגר'  עי.'שער עתיק פרק ב' עי ג

 ].ק"ועתיק הוא מלכות דא, כל הקטע שם מדבר בעתיק, ק"מזכיר את א
  ).א"ש טז ע"הקדו(ה "ס ולמאציל העליון ב"הוא כינוי לאור א" עלת על כל עלאין). "מ"מ(ק "א ד
, כשאנו אומרים עילת העילות שייך בכל פרצוף. ק"שמשמע שזהו כינוי לא' פרק ג' ח שער ג"ע' עי ה

ק שהוא עילה "אבל כשאנו אומרים עילת כל העילות הוא א, שנקרא כך לפי שהוא עילה לעילות שתחתיו
עילת על "ואילו , הוא כינוי לאוירא" עילת העילות"ש, ד"א יג ע"ה ח"דע' ועי). מ"מ(ראשונה לכל הפרצופים 

 . שמו' ל יתהוא כינוי למאצי" כל העילות
å ôãá"ð àìì äæ ÷"à 

 ).מ"מ(כי הוא ראשית הפרצופים ואין פרצוף למעלה ממנו  ז
 ).נ"ש(' ל והלא אוקמת וכו"ל דצ"נ' והא לא מקומת לעילא וכו ח
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כתר ל אמרעילת העילות ש למעלה בארת
 שומעים יּוֵה ,להם אמר .אדם נעשה

 אמרתי לא והרי .מדבר שפיכם מה אזניכם
 , עילת העילותשנקרא מי שיש עכשיו לכם
 ,עלות כל על עלת שנקרא אותו אינו וזה
 שלוקח שני לו אין עלות כל על לתיעש

 לו ואין ,הכל לפני יחיד שהוא ,עצה ממנו
 הוא אני אני כי עתה ראו" אמר ולכן .תףוש

 ,עצה ממנו שלוקח "עמדי אלהים ואין
 שיש .חשבון ולא תףוש ולא שני לו שאין
 בהם ונאמר ,ונקבה זכר כמו תוףיבש אחד

 בלי אחד הוא אבל ,"קראתיו אחד כי"
 אלהים ואין" אמר ולכן ,תוףיש ולא חשבון
 ,ואמרו לפניו והשתטחו כולם קמו ".עמדי
 לגלות עמו מסכים נואדוש האיש אשרי

 למלאכים מתגלים היו שלא טמירים סודות
  .קדושים

)íù(  ïåëîåôã äî åëééðãåà ïéòîù ååä ïåì øîà
 úéàã àúùä åëì úéøîà àì àäå ïììîî

éø÷úàãâ åàìå úåìòä úìò ]åäéà[ éø÷úàã àåää 
 äéì úéì úåìò ìë ìò úìòìã úåìò ìë ìò úìò

äéðî äöò ìéèðã àðééðúã àìë íã÷ ãéçé åäéàã 
 éðà éë äúò åàø øîà àã ïéâáå àôúåù äéì úéìå

äìà ïéàå àåä éðàé" äéðî äöò ìéèðã éãîò í
 àðáùåç àìå àôúåù àìå àðééðú äéì úéà àìã

àá÷åðå øëã ïåâë óåúùá ãçà úéàãä øîúàå 
 ïåäá) äéòùéá àð (åéúàø÷ ãçà éëå åäéà ìáà 

 ïéàå øîà àã ïéâáå óåúù àìå ïáùåç àìá ãç
éäìà"äéî÷ åçèúùàå åäìë åî÷ éãîò íæ åøîàå 

âì äéîò íëúñà äéøàîã ùð øá äàëæ ïéæø äàì
 àééëàìîì ïééìâúî ååä àìã ïéøéîè>àéùéã÷<:  

 להשלים לנו יש ,חברים ,להם אמר
 בפסוק יש טמירים סודות שכמה ,הפסוק

 אמית אני" ,"' וגוואחיה אמית אני" ,הזה
 הימין של מצד "אחיה" .בספירות "ואחיה
 לא ואם .מות השמאל ומצד ,חיים

 לא ,האמצעי עמוד עם שניהם מסכימים
 .כאחד שלשה במושב שהם ,הדיןים מתקי

  ולפעמים

 àø÷ àîìùàì ïì úéà àééøáç ïåì øîà
 àø÷ éàäá úéà ïéøéîè ïéæø äîëã) áì íéøáã

èì (åâå äéçàå úéîà éðà ' úéîà éðà]äéçàå[ 
 àøèñîå ééç àðéîéã àøèñî äéçà ïøéôñá
 åäééåøú ïîëúñà àì éàå àúåî àìàîùã

éàã àðéã íéé÷úà àì àúéòöîàã àãåîòá ïåð
àãçë àúìú áúåîá) àðéåä(ïéðîæìå   

  âë/à  
 יד ויבא ,דין לעשות מסכימים שלשה

 שהוא ,שבים לקבל פשוטה שהיא )ימין(
 שכינה וזו .א"ה ו"וא א"ה ד"יו ה"יהו

 מצד שמאל יד .החסד מצד ימין יד נקראת
 .האמצעי עמוד מצד ה"יהו יד .הגבורה
 אותו מצילה הזו היד בתשובה שב כשאדם

אז , דןעילת על כל העילות כש אבל ,מהדין
 שלש ,ועוד ".מציל מידי ואין" בו נאמר

 שיש ,אני אני אני זה בפסוק נאמר פעמים
 י"ה ד"ביו שנרמזו ,'י 'י 'י 'א 'א 'א בהם

é éúééå àðéã ãáòîì àúìú åîëúñà" ã
)àðéîé (åäé åäéàã íéáù ìá÷ì äèåùô éäéàã" ä

åé"ä ã"àå à"ä å"àúðéëù àãå àç ïéîé ãé éø÷úà 
 ãé äøåáâã àøèñî ìàîù ãé ãñçã àøèñî

åäé" ùð øá ãë àúéòöîàã àãåîòã àøèñî ä
 ãé éàä àúáåéúá áú>áéæù <)áéàù( ïî äéì 

 úìò ïã ãë ìáà àðéã]ìë ìò[ øîúà úåìòä 
 øîúà ïéðîæ úìú ãåòå ìéöî éãéî ïéàå äéá

                                                                                                                                                                                     

à  úåìòã)ôã"å.( 

 ).מ"מ(וקרי ליה כתר לפי שהוא עליון למעלה ממנה וצריכה אליו , אימא אמרה לאבא' פי ב
 ).נ"ש(ל "כצ' והא לא אמרית לכו השתא אלא דאית דאתקרי כו ג
 ).מ"מ(שאין לו נקבה שנקראת אלהים ' פי ד
ש הרב דעתיק צד פנים שלו דכורא וצד "כמ, שהם זכר ונקבה בפרצוף אחד, א"הוא עתיק או א' פי ה

 ).מ"מ(' א צד ימין דכורא וצד שמאל נוק"וא, האחור נוקבא
לקים דין הנקראת א' הנוק' ק הוא דאמר ואין אלקים עמדי שהיא בחי"ח שא"מאמר זה נתבאר בע ו

א "תיקונים תיקון מב צב ע). א"נ(י "גליון כ. ש"ע' כו' דכר ונוק' כ עתיק ואריך דבצד מה יש בחי"משא
  ).שער לט דרוש דח "ע(א "כלומר למעלה מאו). ו"לש(א "ותיקון מז צד ע

 ).נ"ש(ל "קמו כלהו חברייא ואשתטחו קמיה כצ ז
 ).מ"מ(ילנו בכח התשובה שעשה ת על דינו תבוא המלכות ותצ"פ שהסכימו חג"אע' פי ח
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 בהם ויש .א"ה ו"וא א"ה ד"יו ,י"ה ו"וא
 אין'ו אני'ו אחיה'ו ,'ו 'ו 'ו ,ווים שלש

 שהרי זה כל ועם .האלה בשמות שנרמזו
 אצל הזה הפסוק את ארויבחברים ה

 כי עתה ראו" שנאמר כמו ,אחרים אלהים
 הוא ברוך הקדוש זה ,"הוא אני אני

 ואין" .ו"וה י"אנ בהם שנאמר ,ושכינתו
 אני" .ש"ונח ל"סמא זה "עמדי אלהים
 למי בשכינתי "אמית אני" ".ואחיה אמית
 שהוא מי את בה "אחיה" ואני ,רשע שהוא
 ה"יהו ד"י זה ,"ילמצ מידי ואין" .צדיק

 והוא ,א"ה ו"וא א"ה ד"יו ,ה"יהו שהוא
 מה אבל .אמת והכל ,ו"כוז ז"במוכס ו"כוז

 עילת שהוא העליון לתיע למעלה שנתבאר
 לכל נמסר לא הזה והסוד ,על כל העילות

 על למעלה שנאמר מה אבל( .ונביא חכם
 לא הזה הסוד ,לותיהע על שהוא עליון
  ).ונביא חכם לכל אלא נמסר

 éðà éðà àø÷ éàäá]éðà[à ïåäá úéàã  'à 'à 'é 'é '
é 'åéá åæéîøúàã"ä ã"àå é"ä å"åé é"ä ã"àå à" å

ä"ïåäá úéàå à â 'éåå"å ï 'å'å 'àå 'å äéçà'å éðà' ïéà
 àø÷ éàäã àã ìë íòå ïäîù ïéìàá åæéîøúàã

 äåî÷åà àä]àééøáç[âì  àîë íéøçà íéäìà éá
á÷ àã àåä éðà éðà éë äúò åàø úøîà úàã" ä

ðà åäá øîúàã äéúðéëùå"äå é" íéäìà ïéàå å
àîñ àã éãîò"çðå ì" éðà äéçàå úéîà éðà ù

 äéçà éðàå áééç åäéàã ïàîì éúðéëùá úéîà
é àã ìéöî éãéî ïéàå éàëæ åäéàã ïàîì äá" ã

åäé"äá åäéàã ]åäé"ä[åé "ä ã"àå à"ä å"à åäéàå 
æåë"ñëåîá å"æåë æ" äî ìáà èåù÷ àìëå å

 àìéòì øîúàã] ìë ìò äìò åäéàã äàìò úìéò
úåìòä) [úåìò ìë ìò åäéà úåìòä úìò( éàäå 

 äàéáðå àîéëç ìëì øñîúà àì àæø>ð" ìáà à
 úåìòä ìò åäéàã äàìò ìò àìéòì øîúàã äî
 àîéëç ìëì àìà øñîúà àì àæø éàä

äàéáðå<â:  
 שהם סתומים הם לותיע כמהבא וראה 

 ,בספירות רכביםומ והם מתלבשים
 טמירים שהם ,להם מרכבה והספירות
 הוגב כי" נאמר ועליהם ,אדם בני ממחשבת

 חצחיםומצ אורות ."' וגומרוש הוגב מעל
כים חשו הם שמקבלים ואלה .אלה על אלה

 לתיע ו.מאחרים שעליהם שמקבלים מהם
 האורות שכל ,לפניו עומד אור אין העלות

  .לפניו חשוכים

ïéîéúñ ïåðéà úåìò äîë éæç àúã ïåðéàã 
 ïøéôñå ïøéôñá ïéáëøåî ïåðéàå ïéùáìúî
 éðáã àúáùçîî ïéøéîè ïåðéàã åäééáâì äáëøî

äéìòå àùð)å( øîúà )æ ä úìä÷ ( ìòî äåáâ éë
åâå øîåù äåáâ ' ïéìà ìò ïéìà ïéçöçåöî ïéøåäð

 ïåðéà ïéìá÷îã ïéìàå)ã( ïéðøçàî ïéëåùç
éìòã úéì úåìòä úìòå åäééðî ïéìá÷îã åäé

äéî÷ ïëùçúî ïéøåäð ìëã äéî÷ àîéé÷ àøåäðä:  

 בצלמנו אדם נעשה" ,אחר דבר
 מלאכי על החברים פרשוה הרי ,"כדמותנו

 .הזה הפסוק את אומרים שהם ,השרת
 שהיה מה יודעים שהיו אחר ,להם אמר
 יודעים היו והם ,להיות שעתיד ומה

øçà øáãå åðúåîãë åðîìöá íãà äùòð 
)åë à úéùàøá(  äåî÷åà àä]àééøáç[ éëàìî ìò 

úøùäæ éàä éøîà ïåðéàã )øîà àø÷(çåäì  øúá 

                                                                                                                                                                                     

ן רמוזים "ה ב"ג מ"שמות של ס' ל בענין ג"ב מסיים ואחיה ואני ואין דאתרמיזו ר"ן דשם בן ע"ווי' ג' פי א
  ).א"נ(מ "א. ל"אלו התיבות הנ

 ).א"ד(ב "ב ע"ד פרקים שביד ימין ועיין בתקונים תקון כח דף ע"ד אותיות שהם כנגד י"י ב
  ).א"נ(י "גליון כ. ע" עשר צחצחות על גבי כח ותמצא שיש"עיין בע ג
 ).'י פרק ד"ח עגו"ע(ק "כאן מרמז לא, )ו"לש(ב "קנט ע' תיקונים תיקון ע ד
ק "א וגם הארת הו"כל האורות שהם מוחין דז). הערת הזוהר(ד ' מה שחסר כאן עיין בסוף הספר סי ה

  ).מ"מ(א להשפיע למלכות "יורדים כולם ליסוד ז
ב ושם "ח ע"תמצא בפרשת פנחס דף רל' יך כאן המתחיל אמר בוצינא קדישא וכומ דשי"לשון הר ו

 ).א"ד(נתבאר טעם נעשה ולא אעשה 
 ).מ"מ(אלהים דקרא הם מלאכי השרת שנקראים אלהים הוו מקטרגי עליה ' פי ז
ç åäì øîà àø÷ –øâä úåäâäá ÷çîð "à. 
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 .אותו לעשות רצו למה , לחטואשעתיד
 מקטרגים היו ועזאל שעזא אלא ,עוד ולא
 הוא ברוך לקדוש שכינה שאמרה בזמן עליו

 מה ,"ותדעהו אדם מה" ,אמרו .אדם נעשה
 שעתיד ותדעהו ,אדם לברוא רוצה אתה

 שאור , חושךשהיא באשתו לפניךלחטוא 
 של חושך שמאל ,נקבה וחושך זכר הוא

 ,השכינה להם אמרה זמן באותו .בריאה
 ,לולנפ עתידים אתם ,מקטרגים שאתם זהב

 בנות את האלהים בני ויראו" שכתוב כמו
 )בהם חשקו( ."' וגוהנה תובוט כי האדם
 השכינה אותם והפילה ,בהם וטעו
  .שתםומקד

 åòá éàîà éèçîì ãéúòã ïéòãé ååä ïåðéàå
 ååä ìàæòå àæòã àìà ãåò àìå äéì ãáòîì

éâøè÷îààðîæá äéìò áá÷ì àúðéëù øîàã " ä
 åøîà íãà äùòð)â ãî÷ íéìäú ( íãà äî

 åäòãúå]åäòãúå íãà éøáîì éòá úà äî[ 
äéìéã àúúàá êî÷ éèçîì ãéúòãâã  êùç éäéà

øåàãã êùç àìàîù àá÷åð êùçå àøåëã åäéà 
 éàäá ïåì úøîà àúðéëù àðîæ àåääá äàéøáã

 íéãéúò ïåúà ïéâøè÷î ïåúàã]ìôðîì) [ìôîì( 
 áéúëãë)á å úéùàøá (éäìàä éðá åàøéå" úà í

åâå äðä úåáåè éë íãàä úåðá '>ð" à å÷ùç
ïåäá<ä ïåì ìéôàå ïåäá åòèå ]àúðéëù[ äùåã÷î 

ïåäìã:  
 )כך אם( כך בין ,רבי רבי ,החברים אמרו

 ,בדבריהם משקרים היו לא ועזאל עזא
 אמר . לחטואאדם עתיד בנקבה שודאי

 הזדמנתם אתם ,השכינה אמרה כך ,להם
 אתם אם ,המרום מצבא יותר לפני לקטרג
 לכם נאה במעשיכם מאדם יפים הייתם
 באשה לחטוא עתיד הוא אבל ,עליו לקטרג

 שלכם בהיהח .בותר בנשים ואתם ,אחת
 בני ויראו" שכתוב כמו ,אדם מבני יותר

 בת את ,"' וגוהאדם בנות את האלהים
 ולא ,האדם בנות את אלא נאמר לא האדם

 מקדים @ואה ,חוטא אדם אם אלא ,עוד
 במה לתקן נואדול רולחז תשובה לו

 כל למה ,כך אם ,החברים לו אמרו .שחטא
 היה לא אם ,לחברים שמעון רבי אמר .זה
 ,ורע טוב יצר הוא ברוך הקדוש שברא כך

 וחובה זכות היתה לא , וחושךאור שהם
 ,משניהם שנברא אלא ,בריאה של לאדם

 החיים את היום לפניך נתתי ראה" ולכן
 יפה היה ולא ,למה זה כל ,לו אמרו ."'וגו

 àééøáç åøîà]éáø éáø[éëäãà å ìàæòå àæò 
 ãéúò àá÷åðá éàãåã åäééìåìîá ïéø÷ùî ååä àì

 éèçîì íãà]åäì øîà) [àìà(øîà éëä ä 
 ïåúà àúðéëù>ïåúðîãæà <)ïåúðîãæîã( 

 ïåúà éà àîåøîã àìéçî øéúé éîã÷ àâøè÷ì
 ïåúéåä] åëì úåàé åëééãáåòá íãàî ïéøéôù

ì äéìò àâøè÷>åäéà ìáà <]àåä íà[ ãéúò 
èçîìàïåúà àãç àúúàá [ ïéàéâñ ïéùðá 

) ïåëúáéáçàùð éðáî øéúé (>ïåëúéáç <] ïåúáç
)àùð éðáî øéúé([æ éðá åàøéå áéúëã äîë 

éäìàä"åâå íãàä úåðá úà í ' àì íãàä úá úà
 íà àìà ãåò àìå íãàä úåðá úà àìà øîàð

áç íãàçä åàèäáåùú äéì íéã÷à  àøãäàì 
 äéøàîì>àð÷úàì <)àð÷úì( åøîà áçã äîá 

éàä éìåë éàîà éëä éà àééøáç äéìéà " ïåòîù ø
)ì( àì éà àééøáç]ã[á÷ àøáã éëä äåä" àøöé ä

                                                                                                                                                                                     

' ן דקלי"שרשם הוא בזו). ו"לש(ד "א ופרשת אמור קא רע"א וריב ע"א ופרשת בלק רח ע"לקמן לז ע א
 .א"ב כ ע"ה ח"דע' ועי, ט"נוגה פ' ח שער הקלי"ע' עי, וגה דאצילותנ

á á)ôã”å ( àúéà"àðîæáã",. 

 .א"א כג ע"יהל אור ח' עי ג
 ).הערת הזוהר(י דף כח "מ ד
ä ôãá"íéøâåñ àìì àúéà î.@ 

å) ð"éëä éà à() ôãá óñåð”å.( 

æ á)ôã”å (öå ïåëéúáç àúéà,øå÷î ò. 

שנכנע ועשה תשובה מה שלא עשה כן ענא שבשעה שבא לדון אותו שתחזק במרדו והרשיע כלפי ' פי ח
  ).א"ד(א "בלק רח ע' פמעלה עד שהעמיק להשליכו עד ערפו וזרק חשך בפניו כדאיתא בזה 

è á)ôã”å ( àúéà"àä." 

 ).מ"מ(ה יצר הרע "אמאי ברא הקב' פי י
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 מה כל םוולגר לחטוא ושלא נברא שלא
 ולא נשוע לא לו היה ולא ,למעלה שגרם
 ,כך לבראו לו היה הדין מן ,םלה אמר .שכר
 בה שכתוב ,נבראה בגללו שהתורה בגלל

 היה ולא ,לצדיקים ושכר לרשעים נשוע
 בגלל אלא לרשעים נשווע לצדיקים שכר
 לשבת בראה תהו לא" ,בריאה של אדם
 שלא מה שמענו כעת ודאי ,אמרו ".יצרה

 הקדוש ברא לא שודאי , עכשיועד שמענו
 אלא ,עוד לאו ,צריך שלא דבר הוא ברוך

  בריאה של התורה

 éøáúàã àìà äàéøáã íãàì äáåçå åëæ äåä
 àã ïéâáå åäééååøúî)åè ì íéøáã ( éúúð äàø

íééçä úà íåéä êéðôìåâå  ' éàä éìåë äéì åøîà
 éàîà>øéôù äåä àìåàéøáúà àìã  <] äåä àìå

àìã øéôùéøáúî [á) éøáúî ååä àì( àìã 
àìéòì íéøâã äî ìë àîøâìå áçéîìâ äåä àìå 

]äéì[ äåä ïéãä ïî ïåì øîà øëù àìå ùðåò àì 
 äéðéâá àúééøåàã ïéâá êë äééøáîì äéì
 àøâàå àééòéùøì àùðåò äá áéúëã úàéøáúà
 àùðåòå àéé÷éãöì àøâà äåä àìå àéé÷éãöì

äàéøáã íãà ïéâá àìà àééòéùøìã)  äî äéòùé
çé ( ïòë éàãå åøîà äøöé úáùì äàøá åäú àì

 àì éàãåã àúùä ãò àðòîù àìã äî àðòîù
 êéøö åäéà åàìã àúìéî àåä êéøá àùãå÷ àøá

àìà ãåò àìå äàéøáã àúééøåàä  
  âë/á  

 היה אל אדם ואם ,השכינה לבוש היא
 השכינה היתה ,)לחטא( ותבראילה עתיד

 כאלו ,שחטא מי כל ולכן .עני כמו כסוי בלי
 נשוע וזהו ,מלבושיה את לשכינה הפשיט
 ,התורה מצוות שמקיים מי וכל .האדם
 ולכן .מלבושיה את לשכינה הלביש כאלו

 היא כי" ,)תפיליןו( הציצית בכסוי פרשוה
 במה רוולע שמלתו הוא לבדה כסותה

 , בא וראה.פרשוה והרי ,בגלות ,"ישכב
 של הלבן אור ,התורה של שחור הואחושך 

àúðéëùã àùåáì éäéàå ]å[ àì íãà éà]åää[ 
 ãéúò]éøáîì[) éèçîì ( àìá àúðéëù úåä

 åìàë áçã ïàî ìë àã ïéâáå éðòã àðååâë àééåñë
 àúðéëùì èéùôà]àäùåáìî) [àùåáìî(æ éàäå 

 àùðåò åäéà)ã(ìî ìëå íãà ïéãå÷ô íéé÷îã ïà
 àäùåáìá àúðéëùì ùéáì àåä åìàë àúééøåàã

 úéöéöã àéåñëá äåî÷åà àã ïéâáå)ïéìéôúå (
)åë áë úåîù ( åúìîù àéä äãáì åúåñë àéä éë

                                                                                                                                                                                     

י דלעיל שהקשה בתר דהוו ידעין דעתיד למחטי אמאי בעו למיעבד "חזרו החברים לקושית הרשב' פי א
 ).מ"מ(ליה 
á @÷åãáì 

ל לא "כ למעלה ולא הו"ט לחוד ולא הוה פוגם כ"ל לבראותו אלא מצד האור והיינו ביצה"לא הו' פי ג
 ).א"נ(מ "א. עונש ולא שכר

 ובאותן לבושין תליין כל החטאים והמצות ,חטא] דאצילות' שהוא לבוש לנוק, דבריאה[ באותן לבושין ד
  ).ב"צ כט ע"א על ספד"בהגר (ושכר ועונש

ו לכבודו ונתן לנו תורתו "והיינו שבראנ). א"ד(ב "ז מנחת יהודה קמד ע"היינו התורה שביננו בעה ה
ל "דמקננה בבריאה כנ' אי' ד שהוא בחי"אדי' חומשי תורה גי' ה' אותיות תחלל וזה רמז ש"י זצ"ש האר"כמ

מכיוון ). ו"לש(ג "ב ע"ח מא ע"תז). א"נ(ן "מאי. ת אומרים בצל שדי"ויש מי שכתב שזה טעם דבעת הקמת ס
, ולכן הוא מיוסד על טהור וטמא אסור ומותר חייב וזכאי, שהוא לבוש השכינה לכן הוא תורה דבריאה

והוא ). א"ש יז ע"הקדו(ה "ה ב"כ תורה דאצילות שהוא גילוי של שם הוי"משא,  הגילוי דשם אלקיםוהוא
שזה רק היה לפני חטא של , משמע). ב"ש לז ע"הקדו(הענין של כתנות עור וכתנות אור של האדם הראשון 

א נשתלשלה כי הי, ח מא שהתורה שלנו הוא תורה דבריאה"תז' ועי, )א"א קט ע"כללים ח(אדם הראשון 
  ).ג"א פה ע"ביאורים ח(ב "ז יז ע"א על תיקו" בבהגר’ועי. ע"ונתלבשה בלבושין דבי, מתורה דאצילות

וביצירה אין שם רק משנה , באצילות יש בה אפילו קבלה ובבריאה אין שם רק משנה תלמוד מקרא ו
ורה אפילו במלאכים נמצא דאורייתא דאצילות כיון שיש שם קבלה שייכא הת. ובעשיה מקרא לבד,ומקרא 

אבל מבריאה ולמטה התורה שיש שם לא שייכא אלא בתחתונים ולא , כי הסוד שוה בעליונים ובתחתונים
 ).מ"מ(במלאכים 

והוא , שאז נכללת הבריאה באצילות, בהערה הקודמת' ועי, )ב"ב קיג ע"ה ח"דע(כלומר עולם הבריאה  ז
 ).ב"ש לז ע"הקדו(א "עצ כט "א על ספד"בבהגר' ועי. שורש כל התורה כולה
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 áëùé äîá åøåòì åúìîù àéä]àúåìâá[ àäå   .התורה
îëåà åäéà êùç éæç àú äåî÷åàå àúééøåàã 

ç øåàéàúééøåàã åøåà:  
 מלאכי כמה ,שלמה אינה תפלה ואם(

 כל" שנאמר כמו ,אחריה רודפים חבלה
 והוא" מתפללים ולכן ,"' וגוהשיגוה רדפיה
 .נחש שהוא ל"סמא זה ,"עון יכפר רחום

 להשיב והרבה" .המשחית זה "ישחית ולא"
 ,חמה זו "חמתו כל יעיר ולא" .אף זה "אפו
 וכמה .התפלה אחר @רודפים שלא @לפי

 ממונים שבעה .מהם תלויים חבלה מלאכי
 רקיע ובכל ,שבעים מהם לוייםות ,הם

 עשרת מהם ותלויים ,מקטרגים הם ורקיע
 מהישל עולה תפלה ואם .רבוא אלפים

 הראש עלתפילין ו מצוה של טוףיבע
 כי הארץ עמי כל וראו" בהם נאמר ,והזרוע

" 'ה שם" ".ממך ויראו עליך נקרא ה"יהו שם
 שרואה ומי ,ראש של תפילין שהיא פרשוה

 י"אדנ שהיא תפלהב הראש על ה"יהו שם
 שכתוב זהו ,בורחים כולם מיד )ה"יהו(
  .)"' וגואלף מצדך יפול"

)éàåáäéà åàì àúåìö å éëàìî äîë àîéìù 
 ïéôãø äìáç]äøúáà) [äéøúáà( úàã àîë 

 úøîà)â à äëéà (åâå äåâéùä äéôãåø ìë ' ïéâáå
 ïéìöî àã)çì çò íéìäú ( ïåò øôëé íåçø àåäå

é àìå ùçð åäéàã ìàîñ àã úéçùî àã úéçù
 åúîç ìë øéòé àìå óà àã åôà áéùäì äáøäå

 àìã ïéâá äîç àãïéôãøâã äîëå àúåìö øúá 
 ïåðéà ïðîî äòáù åäééðî ïééìú äìáç éëàìî

 ïéòáù åäééðî ïééìúå]ìëáå) [ìëìå( àòé÷ø 
 óìà äøùò åäééðî ïééìúå ïéâøè÷î ïåðéà àòé÷øå

àåáøä àôåèòá àîéìù à÷ìñ àúåìö éàå 
 äåöîã åäá øîúà àòåøãå àùéø ìò ïéìéôúå

)é çë íéøáã (åäé íù éë õøàä éîò ìë åàøå" ä
åäé íù êîî åàøéå êéìò àø÷ð"äå éäéàã äåî÷åà 

ïéìôúæåäé íù éæçã ïàîå àùéøã "àùéø ìò äç 
 åäéàã àúåìöá)åäé"ä (]ðãà"é[ ïéçøá ïåäìë ãéî 

ää" ã)æ àö íéìäú (åâå óìà êãöî ìåôé'(è:  

 דחק דשוהק ברוח ראהש בגלל ויעקב
 אמר( ,הימים בסוף האחרונה הגלות של

 ובא ,"השמש בא כי שם וילן במקום ויפגע"
 מאד יעקב ויירא" )ואמר ,הגלות של הלילה

 בגלות הקדוש העם את לקיוח ,"לו ויצר
 את וישם" שנאמר כמו ,צדדים לשלשה

 בראש ,"נהוראש ילדיהן ואת השפחות
 ,ניםואחר וילדיה לאה ואת" .אדום בגלות

 ובגלל ".ניםואחר יוסף ואת רחל ואת

]á÷òéå) [á÷òéá óà(éàé àçåøá àîçã ïéâá 
 àééîåé óåñá äàøúá àúåìâã à÷çåã àùãå÷ã

)]ð"à [ øîà)é çë úéùàøá ( ïìéå íå÷îá òâôéå
øîàå àúåìâã àìéì àáå ùîùä àá éë íù) ( íù

ç áì ( àîò âéìôå åì øöéå ãàî á÷òé àøééå
âì àúåìâá àùéã÷ ' øîà úàã äîë ïéøèñ) íù

á âì ( äðåùàø ïäéãìé úàå úåçôùä úà íùéå
)àùéøá( ]àúåìâá[ äéãìéå äàì úàå íåãàã 

                                                                                                                                                                                     

 עיין בסוף ,מה שחסר כאןולעניין "). במדה במשקל"כל המוסגר לקמיה שייך לדף כד אחר אומרו ( א
  ).הערת הזוהר (הספר

  ).א"ד(א אחר במדה במשקל "ד ע"כל המצוין שייך לדף כ ב
â á)ôã”å ( àúéàïåôãøé. 

רים והוא רחום כדי ל לפיכך אנו אומ"ל דאלו רדפי או ר"ל דצ"נ. 'ולא יעיר כל חמתו בגין דלא רדפי וכו ד
 ).נ"ש) (מ"א(שלא ירדפו אחר התפילה אלא שהלשון מגומגם 

 ).נ"ש(אלף ' ה הנוסחא ע"בזוהר קטן תקונים דף כ. 'ותליין מינייהו עשרה אלף רבוא וכו ה
  ).א"ד(ה "מכאן עד פסוק אלה תולדות בדף כד שייך בתקונים תקון יג דף כ ו
 ).נ"ש(ד "י התפילין יהו"ה אדנהיינו תפל. 'אוקמוה דאיהו תפילין כו ז
 ).מ"מ(ה "ש לקמן דף כד ותפילין דרישא היא הוי,י כמ"כי התפילה הי אאדנ' פי ח
è  ì÷ùîá äãîá åøîåà øçà ãë óã ïî÷ì åîå÷îå ïàëî ÷çîð øâñåîä)úîà êøã.( 

éò ãë ãò ïàëî " äë óã âé ïå÷éú íéðå÷éúä øôñì êééù íéîùä úåãìåú äìà ÷åñô ãò á)úîà êøã.( 

דרך (ב "התיקונים תיקון לג דף כה מכאן עד פסוק אלה תולדות השמים בדף כד ע' זה שייך לספ יא
 ).אמת
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 אמר ,שלהם וצער עניות כך אחר שראה
 ונתן" ,ואמר ,"אבי בית אל בשלום ושבתי"

  ".שוללב ובגד לולאכ לחם לי

 ïéâáå íéðåøçà óñåé úàå ìçø úàå íéðåøçà
òöå àúåéðò ïë øúá àîçã øîà ïåäìã àø) íù

ë çë ( éì ïúðå øîàå éáà úéá ìà íåìùá éúáùå
ùåáìì ãâáå ìåëàì íçì  

 וצמא ועיף רעב" ,אמר הגלות בגלל ודוד
 ,יבשהו חרבה שכינה שראה בגלל ".במדבר

 שראה אחר .בגללה צער נוטל היה
 קןית ,בחדוה ]בתשובה[ חוזרים שישראל

 אמר כולם ובסוף ,יםיגוננ מיני עשרה
 מיני עשרה קןית( ".יעטף כי לעני תפלה"
 'ה הטה לדוד תפלה" כולם ובסוף ,ליםהת

היו  שבגללן התפלות שכל אחת ".ענני אזנך
 עד נכנסות היו ולא ,המלך לפני מתעטפים

 כי לעני תפלה" אמר ,העני תפלת שתכנס
 התפלות כל שעוטפת תפלה והיא ,")יעטף

 עני הקדים לכןו ,תפלתו שתכנס עד לפניה
 ערבית תפלת זו ,העני לתיתפ מהי .לםולכ

 ומשום .בעלה בלי עצמה בפני רשות שהיא
. ויבשה עניה היא ,בעלה בלי שהיא

 זרע זה יבש עני וצדיק )בראשית כל אדם(
 ,העולם מותוא כל ברשות שהוא ,יעקב

 של לילה שהיא ערבית לתילתפ ודומה
 כמו ,לעני צדקה היא שבת לתיותפ .הגלות

 צדקה בשבת שמש ,המשנה בעלי שבארוה
 שמש של בדרך מתנחמים שעניים( ,לעניים

 עני כמו להיות אדם צריך ולכן ).שבת של
 ימי ששת בכל עמידה לתיבתפ המלך לשער

 טוףיבע לה ומתעטף ,השכינה בשביל לוהח
 ויהיה ,עני כמו ,ציצית של מצוה של

 שהוא השער אצל אביון כמותפילין ב
 ווזה .ל"היכ לחשבון עולה שכך ,י"אדנ
  .תפתח שפתי י"אדנ

 øîà àúåìâ ïéâá ãåãå)èë æé á ìàåîù ( áòø
 äáøç àúðéëù àîçã ïéâá øáãîá àîöå óéòå

 àøòö ìéèð äåä äùáé]àäðéâá) [àúåìâá( øúáì 
 øùò ïé÷ú äåãçá ìàøùé ïéøãäã àîçã) éðéî

 øîà åäìë óåñáå ïéðåâð)à á÷ íéìäú ( äìôú
óåèòé éë éðòì( ]ð"é ïé÷ú à 'íéìéú éðéî óåñáå 

åäé äèä ãåãì äìôú åäìë"æà ä àãç éððò êð
éðéâáã ïéúåìö åäìëã åäå àëìî íã÷ ïéôèòúî 

 øîà éðòã àúåìö ìåòééã ãò ïéìàò ååä àìå
óåèòé éë éðòì äìôú[ ìë óéèòã àúåìö àéäå 

 äéìéã àúåìö ìåòééã ãò äîã÷ ïéúåìöå àã ïéâá
]à[íéã÷à àã éðòã àúåìö ïàî åäìëì éðò 

áøòã àúåìö àìá äîöò éðôá úåùø éäéàã úé
 äùáé äéðò éäéà äìòá àìá éäéàã ïéâáå äìòá

)]ð"à [ùðéà ìë úåùøá ( àòøæ àã ùáé éðò ÷éãöå
 àéîãå àîìòã ïéîåà ìë úåùøá åäéàã á÷òéã
 àúåìöå àúåìâã àéìéì éäéàã úéáøòã àúåìöì

 äåî÷åàã äîë éðòì ä÷ãö éäéà úáùã] éøàî
ïéúéðúî[ðòì ä÷ãö úáùá ùîù é] éðòìíéð " à

àúáùã íééðòã) [ çøàá éîçðúî íééðòã
àúáùã àùîùã( éåäîì ùð øá êéøö àã ïéâáå 

 àëìîã àòøúì éðòë åäéà]àúåìöá) [àúåìöì( 
 àúðéëù ïéâá ìåçã ïéîåé úéù ìëá äãéîòã
 àäéå éðòë úéöéöã äåöîã àôåèòá äì óèòúîå

ðãà åäéàã àòøú éáâì ïåéáàë ïéìéôúá" éëäã é
ùåçì ÷éìñëéä ïá"ì] ìëéäåðãà åäéà àãå " é

çúôú éúôù) æé àð íéìäú([  
 נשר נוחת ,ערבית בתפלת פיו וכשפותח

 וזה ,הלילה תפלת בכנפיו לקבל לוהח בימי
 חסד של מצד ל"אוריא נקרא ל"נוריא

 ,קול שהוא נר ד,ל מצד של גבורה"ונוריא
 ובתפלת ."' וגודינור נהר" בו שנאמר
 בזרועותיו התפל לקבל נוחת אריה שחרית
 זה ,חיה לכל )יש( כנפים שארבע ,וכנפיו

 àøùð úéáøòã àúåìöá äéîåô çúôà ãëå
àìá÷ì àìåçã ïéîåéá úéçð à÷á àäôãâá 

]ìéìã àúåìöàé[àéøåð àãå "àéøåà éø÷úà ì" ì
ñçã àøèñî"àéøåðå ã"äøåáâã àøèñî ìâ 

 äéá øîúàã ÷éìã øåð åäéàã)é æ ìàéðã ( øäð
åâå øåðéã ' úéøçùã àúåìöáå]äéøà) [åäéà( úéçð 

                                                           

à "ã ïéâáå äéìéãíéã÷à à "øâä úåäâäá ÷çîð"à , àúéà åîå÷îáå"âáå éðòã"éðò íã÷ ã." 

ש נור דליק "ל ע" נוריאאל על שם אור וכשמקבל מגבורה נקרא"ת מקבל מחסד נקרא אורי"שת' פי ב
  ).א"ד(

  .מ"ב בשם המ"לעיל יח ע' עי). ו"לש(ב "לקמן רנב ע ג
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 לקבל נוחת שור מנחה ובתפלת .מיכאל
 ובשבת .גבריאל וזה ,וכנפיו בקרניו )תפלה(

 האבות בשלשת הוא ברוך הקדוש נוחת
 של סוד וזה ,בהם שלו יחידה הבת לקבל
 החיות זמן באותו .שלו יחידה בת 'ש ,שבת

 ותחיםפ ,'יי של בשם שנקראו העליונות
 והנשאו ראשיכם שערים שאו" ואומרים

 שבעה נפתחים זמן באותו ".עולם פתחי
 שני .האהבה היכל הראשון היכל :היכלות

 רביעי .הרחמים היכל שלישי .היראה היכל
  .המאירה באספקלריה הנבואה היכל

ïéôãâ òáøàã éåôãâå éåòåøãá àúåìö àìá÷ìà 
 äéç ìëì]ìàëéî àã[ øåù äçðîã àúåìöáå 

 àìá÷ì úéçð]àúåìö[ éåðø÷á ]å àãå éåôãâ
ìàéøáâ[á÷ úéçð úáùáå "âá ä 'ïäáàá ] àìá÷ì

àæø àãå ïåäá äéìéã àãéçé úá[ù úáùã  'á" ú
 ïéàìò ïååéç àðîæ àåääá äéìéã àãéçé

åàéø÷úàãâåäéã àîùá " ïéøîàå ïéçúô ä
)æ ãë íéìäú ( åàùðäå íëéùàø íéøòù åàù

íìåò éçúôã äòáù ïéçúôúî àðîæ àåääá 
ïéìëéääëéä äàîã÷ ìëéä  àðééðú äáäàã àì

éîçøã àìëéä äàúéìú äàøéã àìëéäå äàòéáø 
àøäðã àéøì÷ôñàã äàåáðã àìëéäæ  

  ãë/à  
 באספקלריה הנבואה היכל חמישי

 שביעי .הצדק היכל ששי .מאירה שאינה
 ברא "בראשית" נאמר ועליהם .הדין היכל

 הם וכך .שביעי היכל "אלהים" ,ת"שי
 לותקו שבעה וכנגדם .למטה היכלות שבעה

 שבהן אזכרות עשרה ושמונה ,'לה הבו של
 עשר בשמונה הוא ברוך הקדוש משוטט
 אלפי יםיתורב אלהים ברכב" ,עולמות

 ,עולמות רבוא עשר שמונה שהם ,"שנאן
 להיכלות יש שערים שומרי וכמה

 תכנס לא תפלה וכל ,תפלות שמקבלים
 לפני שעומד מי ואין ,במשקל במדה אלא
 כי יבשו לא" נאמר ועליו ,התפלה שער

 שער שהיא ,"בשער אויבים את ידברו
 ,שכינה וזו ,מצוה היא שתפלה בגלל .המלך

 àìã àéøì÷ôñàã äàåáðã àìëéä äàùéîç
àøäðçãöã àìëéä äàúéúù " àìëéä äàòéáù ÷

éãã"îúà åäééìòå ïéù àøá úéùàøá ø" ú
éäìà"äàòéáù àìëéä íèæ ïåðéà éëäå  ' ïéìëéä

åäéì åáäã ïéì÷ äòáù åäééìá÷ìå àúúì"éå ä" ç
 äéáã úåøëæà]èù ïåäáã) [éåù ïåäá(á÷ "éá ä" ç

 ïéîìò)çé çñ íéìäú (éäìà áëøá" íéúåáø í
é ïåðéàã ïàðù éôìà" éøåèð äîëå ïéîìò ïååáø ç

ö ïéìá÷îã ïéìëéäì úéà ïéòøú àúåìö ìëå ïéúåì
ì÷ùîá äãîá àìà ìåòéú àìé íéà÷ã ïàî úéìå 

 øîúà äéìòå àúåìöã àòøú éî÷)ä æë÷ íù (
 åäéàã øòùá íéáéåà úà åøáãé éë åùåáé àì

                                                                                                                                                                                     

à) ñ"úéà à(ôãá óñåð "å. 

  ).מ"מ(ת להאיר למלכות "ה היא הבינה מתלבשת בחג"קב). א"ד(א "ט בדף מ ע"תקונים תקון י ב
 ).א"ד(א "תקון י קמט ע ג
היכלות אלו הם ' דזח כתוב "בע). א"ד(א "א ובראשית לא ע"בענין ההיכלות מתחילין בפקודי רמה ע ד
הסריסים המשרתים את פני ' ז' הם עלמא דדכורא ונק' אי' א דבריאה והנה העליונים שהם מצד הבי"דאו

ש "עיי). א"נ(י "גליון כ. ש ואינם נפתחים אלא בשבת שעליהם נתקנו ברכות יוצר של שבת"ע' המלך וכו
 אמר שהם באצילות וכן הוא בשער ב שם"י מקץ והנה בפ"ו ובמאמרי רשב"ב ושם פ"בשער כסא הכבוד פ

). ו"לש(דבריאה ' היכלין דנוק' דאצילות והם מתלבשים בז' ד אלא ששם אמר שהם בנוק"ע' היחודים דף א
ואלה שבפקודי דף רמה , ד"א ע”ב וספר היחודים דף ע"כ פ"ח שער כסה"ע' ועי, היכלות אלו הם באצילות

 .'ח שער מו פרק ו"ע' ועי, )ב"ב קטז ע"ה ח"דע(ן דבריאה "הם של זו
פקודי הם ' היכלות שנתבארו בפ'  דע כי ההיכלות האלו הם שבעה היכלות שבאצילות ואותם השבעה

שער מאמרי (צירה יה הם בעולם ה"ישמעאל ע' פרקי היכלות לר' בס' בבריאה ואותם השבעה היכלות הנז
 ).מ"מ(א דבריאה "כלות דזאבל דפרשת פקודי הם הי, א דבריאה"היכלין הם היכלות דאו' ז). י"רשב
 ).הערת הזוהר( תיקונים כב ו
  ).מ"מ(נצח  ז
  ).מ"מ(אספקלריא דנהרא ' לפיכך הנצח נק, בהוד' א בנצח והנוק"וכתב הרב לפי שהז, הוד ח
 .'ז ריש תיקון ע"תיקו' עי ט
éò âë óãá øîàù äî êééù ïàë "å äøåù á 'åë àúåìö éàå ' óìà êãöî ìåôé ãò)úîà êøã.( 
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 צריך לא ,הוא ברוך הקדוש זה והתורה
 תורה להעלות וצריך .הפסקה ביניהם
  .ויראה באהבה ומצוה

 àã àúééøåàå àúðéëù àãå äåöî éäéà àúåìöã
á÷" à÷ìñì êéøöå åäééðéá ä÷ñôä êéøö àì ä

äåöîå äøåúàåìéçãå åîéçøá á:  
 כולן תעשה ולא עשה מצוות שכל
 זה" סוד שבארנו כמו ,ה"יהו משם תלויות

 ,תעשה לא מצוות ה"שס ,ה"י עם "שמי
 .עשה מצוות ח"רמ ,ה"ו עם "זכרי וזה"

בות יח ת"רמ והם ,ח"ורמ ה"שס כאן והרי
 של ויראה ונתנו מאהבה ,שבקריאת שמע

 ישראל בעמו הבוחר קנוית ולכן .'ה אות
 בו שנאמר ,באברהם םכלולי והם ,באהבה

  ".אוהבי אברהם זרע"

 ïî ïééìú åäìë äùòú àìå äùòã ïéãå÷ô ìëã
åäé íù"é íò éîù àã àæø àðîé÷åàã äîë ä" ä

ñù" äùòú àì úåöî ä äæåå íò éøëæ"îø ä" ç
ñù àëä àäå äùò úåöî"îøå ä"îø ïåðéàå ç" ç

÷á ïéáéú"ä úàã åìéçãå åîéçøî åáéäéúàå ù'âã 
áä åðé÷ú àã ïéâáåäáäàá ìàøùé åîòá øçåä 

íäøáàá ïìéìë ïåðéàåå äéá øîúàã ) àî äéòùé
ç (éáäåà íäøáà òøææ:  

 ,א"ה ו"וא א"ה ד"ביו שעולה ישראל
 במחשבה עלה ישראל ,הדבר וסוד

 תמצא ובו ,ה"מ ב"חש ,מחשבה .תובראילה
 שהוא שיעקב ומשום .הקדוש השם את

 האדם את אלהים ויברא" נאמר ,ישראל
   .אדונוות  בדמ,"צלמוב

åéá ÷éìñã ìàøùé"ä ã"àå à"ä å" àæøå à
 äáùçîá äìò ìàøùé äìîã>úåàøáäì <

)úàøáì(ùç äáùçî "î á" àîù çëùú äéáå ä
 àøáéå øîúà ìàøùé åäéàã á÷òé ïéâáå àùéã÷

éäìà"äéøàîã àð÷åéãá åîìöá íãàä úà í:  
 ,האמצעי עמוד מצד ומזונות חיים בנים

 עץ ואוה ,"ישראל בכורי י"בנ" שהוא
 ולכן .לכל בו ן"שמזו עץ והוא ,ם"החיי

 שנחשבת תפלה שלו המזון הם ישראל
 ואם בנים לי הבה" נאמר ובגלות .לקרבן

 של קרבן היא ושכינה ".אנכי מתה אין
 .וגוף ושמאל בימין ממנו ,הוא ברוך הקדוש

 עשר כל עמה להכליל צריך אליו וכשעולה
 ,מעשר פחות קדושה שאין ,הספירות

 רוצה אדם כשבן ולכן .שתווקד שהוא
 נחשאם ה ,להעלות תפלה בכל תנועתו

 לו לעשות צריך לתפלה לקטרג רוצה

 àúéòöîàã àãåîòã àøèñî éðåæîå ééç éðá
 ìàøùé éøåëá éðá åäéàã)ã úåîùáë (  õò åäéàå

 àã ïéâáå äéá àìëì ïåæîã àðìéà åäéàå íééçä
éà àáéùçã àúåìö äéìéã àðåæî ìàøùé ïåð

 øîúà àúåìâáå àðáø÷ì)à ì úéùàøá ( éì äáä
 àðáø÷ éäéà àúðéëùå éëðà äúî ïéà íàå íéðá

á÷ã"äçàìàîùå àðéîéá äéðî è ãëå àôåâå 
 øùò ìë äéîò àììëàì êéøö äéáâì à÷ìñ
 éäéàã äøùòî úåçô äùåã÷ úéìã ïøéôñ

 éòá ùð øá ãë àã ïéâáå äéìéã äùåã÷ à÷ìñì
 àâøè÷ì éòá àéåéç éà ïéòåðú ìëá äéúåìö

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ן "זו א
ה ''ה הנפרד מן ו'' שם יל כונת הצדקה והתפלה והוא לייחד''א: ב"ק י ע"שער רוה' עי). מ"מ(א "לאו ב

ה ושכינתיה בדחילו ורחימו ורחימו ''וקודם שהאדם יעשה איזו מצוה או צדקה יאמר לייחדא שמא דקב
ח " פע'ועי. ה ושכינתיה''ה שהם קב''ה שהם דחילו ורחימו עם ו''ודחילו בשם כל ישראל ויכוין לחבר שם י

ה ושכינתיה בדחילו "מר ליחדא שמא דקבצריך קודם שיעשה מצוה או צדקה לו: שער הזמירות פרק ה
 .ה בשם כל ישראל"ה עם ו"ורחימו לחבר י

â ä úàã åìéçãå '–æúá ÷çîð "ôã ç"àúéà åîå÷îáå å :àã ïéâáå äáäàã. 

 ).מ"מ(ג דבינה "חו ד
 ).מ"מ(שהיא בינה , היא אהבה רבה' פי ה
תיבות של שמע ' הו' א כי אברהם במילוי הוא בגי"וי. ש"ח תיבות דק"ח רמז לרמ"רמ' כי אברהם גי' פי ו

, ולכך תחילה היה אברם, חסדים'חסדים ואברהם הוא ה' ג נכללו בה"ה' פי). א"נ(מ "א. אחד' א ה"ישראל ה
 ).מ"מ(חסדים ' שהם ה' וניתוסף בו ה

  ).הערת הזוהר(עיין בסוף הספר מה שחסר כאן  ז
 ).נ"ש) (מ"א(ל "כצ' ה אתהני מיניה כו"ושכינתא איהי קרבנא דקב ח
  ".בל לה בימינא ובשמאלאדמק"א ובמקומו איתא "נמחק בהגהות הגר" מניה בימינא ושמאלא" ט
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 הולך שופר מקף זרקא ,הדבר וסוד ,מקלע
  .סגולתא

àèøé÷ äéì ãáòîì êéøö àúåìöìà äìîã àæøå 
àúìåâñ êìåä øôåù ó÷î à÷øæá:  

 ,מעוִש עליונים ,ואמר שמעון רבי פתח
 הישיבה יבעל אלה ,התכנסו תחתונים
 ,עליך בשבועה ,אליהו .ושלמטה שלמעלה

 הגדול מלחמה שהרי ,לכאן ורד רשות קח
 וכל אתה לכאן רד ,נהוהממ חנוך .נההזדמ
 לכבודי שלא ,ידך שתחת הישיבה בעלי

 כמקדם פתח .השכינה לכבוד אלא עשיתי
 תפלה להעלות בבואך ודאי ,זרקא ,ואמר

 הקלע אבן שאותה כמו ,ידוע מקום לאותו
 להעלות צריך כך ,ידוע למקום שנזרקה

 כללתנ אבן ,כתר באותו בתפלה מחשבתו
 ,בשם זוקף הזוקף כל בה שנאמר ,טרתוומע

 מקום ובאותו .לשם להעלותה שצריך
 על כרוך נחש אפילו ,לבעלה אותה שמעלה

 בו שנאמר גב על אף .יפסיק לא עקבו
 'י שהיא האבן אותה ".עקב תשופנו ואתה"

 אבן עהור משם" בה שנאמר ,יעקב של
 הלהעלות וצריך .יפסיק לא ,"ישראל

 נאמר אותה וכשמוריד .סוף אין עד )אותה(
ה  שצריך להוריד,ל הכורע כורע בברוךכ בו
 )אותה( יפסיק ולא .תכלית אין עד )אותה(

  .למטה ולא למעלה לא ממנו

ïéàìò øîàå ïåòîù éáø çúôâ ïéàúú åòîù 
 àúáéúî éøàî ïéìà åùðëúà>ìã< àúúå àìéò

 àäã àëä úéçðå åùø ìåè êìò äàîåàá åäéìà
åðç ïîãæà äàéâñ àáø÷"çð àðîî êé àëä ú

å úðà àìã êãé úåçúã àúáéúî éøàî ìë
 àúðéëùã àø÷éì àìà àðãéáò éìéã àø÷éì
 êúéîá éàãå à÷øæ øîàå ïéîã÷ìîë çúô
 àéääã äîë òéãé øúà àåääì àúåìö à÷ìñì

àèøé÷ã àðáàã éëä òéãé øúàì ú÷éøãæàã 
àâú àéääá äéúåìöá äéúáùçî à÷ìñì êéøöä 

úøèåòîå úììëåî ïáàå ó÷åæä ìë äá øîúàã 
íùá ó÷åææ àåääáå ïîú äì à÷ìñì êéøöã 

øúàç êåøë ùçð åìéôà äìòá éáâì äì ÷éìñã 
òà ÷éñôé àì åá÷ò ìò" äéá øîúàã â) úéùàøá

åè â (á÷ò åðôåùú äúàåèé éäéàã ïáà àéää  '
 äá øîúàã á÷òéã)ãë èî íù ( ïáà äòåø íùî

à÷ìñì êéøöå ÷éñôé àì ìàøùééóåñ ïéà ãò àé 
äì úéçð ãëåáéøåëä ìë äéá øîúà  òøåë ò

êåøááâéàúçðì êéøöã ãé àìå úéìëú ïéà ãò 
÷éñôéàäéðî áàúúì àìå àìéòì àì :  

                                                                                                                                                                                     

לעשות לו קלע לזרוק אחר הנחש הקדמוני שלא יקטרג עליו מנחת יהודה דף נב ופרדס בשער  א
  ).א"ד(ז "ב ותקון יט וכא דף נ"הטעמים ריש תקון מ ודף מ ע

דהיינו שהוא פונה כלפי מעלה היפך הסגול שפונה [שמפרש דהוא אור חוזר ' א פרק ו"ח טנת"ע' עי ב
שהרי קטנות אינה פועלת מעצמה [והם כלל הגדלות , ס העיקריים"שהמה הי, והוא בסוד רוח, ]כלפי מטה

וכל השפעה שאנו משפיעים כלפי , ועיקר המעלה של גדלות הוא הכח העצמי להשפיע. ורק מקבלת, כלום
 ).ב"א פ ע"ביאורים ח] (בכך שמעלים תיקונים למעלה, מעלה היא בסוד אור חוזר

  ).א"הגהות הגר(ב "ון יג דף כה עז תיק"תיקו' עי ג
 ).מ"מ(שזורקה האדם בקלע בכוונת מכוין למקום ידוע לאדם הזורקה ורוצה שתגיע עד שם  ד
ונקראת אבן מוכללת מכל שם , ת כשעולה למעלה ראש"תגא דס, שהיא מלכות שנעשית עטרת בעלה ה

 ).מ"מ(ה "מ
 ).מ"מ(בהשפעת העליונים  ו
לכל מקום שירצה לזקוף ולהעלות תפלתו עד שם צריך תחילה לזקוף ' יפ', שם ה'  שהיא מלכות הנקז

 ).מ"מ(שיתכוין להעלות המלכות עם תפילתו , אותה בשם
אין פחד מהנחש שיפסיק ויעכב , באותה תפילה שמתכוין בה להעלות המלכות ולזווגה לגבי בעלה' פי ח

 ).מ"מ(תפלתו מאחר שעולה המלכות בתפלתו ומלכותו בכל משלה 
ומעלה ' וכשמתקן אות י, יש שליטה לנחש לשפוכו בעקב, ל"שהיא מלכות כנז' י העון שפגם באות י"ע ט

ו לא יעכב שום חטא ועון את תפילתו 'מיעקב וכ' אותה בתפילתו לגבי בעלה שהיא ההיא אבן דאיהי י
 @).מ"מ(מלעלות ולהתקבל 

é) ð"äì à() ôãá óñåð"å.( 

 ).ו"לש(ב "ג רנו ע"ח יא
 ).מ"מ(מליאה שפע וברכה  יב
 ).מ"מ(ומזדווג בעלה עמה שם למטה במקומה שמתייחד  יג
ãé) ð"äì à() ôãá óñåð"å.( 
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 בששה בצדיק 'ו הוא בעלה לפעמים
 בשתי אליה יורד שוקים שתי של פרקים
 בשתי 'ו הוא בעלה לפעמים .שוקים

 בשתי אליו שעולה פרקים ששה ,)זרועות(
 בן ,ואמא אבא בן הוא לפעמים .זרועות

 )וכאשר למעלה לה( לותלהע צריך ,ה"י
 היא לפעמים ,שם וכשעולה .'לה למעלה
 צריך ,א זה כצורה 'י 'י ובין 'ו בהפוך

 מאסו אבן" בה שנאמר אליו להעלותה
 עולה וכשהיא ".פנה לראש היתה הבונים
 ,עולה היא הראשים כל בראש ,למעלה
  אומרים המלאכים ובגללה

å äìòá åäéà ïéðîæì ' ïé÷øô úéùá ÷éãöá
 ïéøúã äáâì úéçð ïé÷åù>ïéøúá <)ïéøúå( ïé÷åù 

ðîæìàå äìòá åäéà  '>ïéøúáâ ïé÷øô úéù 
äéáâì ú÷éìñã< ïá åäéà ïéðîæì ïéòåøã ïéøúá 

àîàå àáàãé ïá " à÷ìñì êéøö ä> àìéòì äì
ãëå<äì àìéòì  ' åäéà ïéðîæì ïîú ú÷ìñ ãëå

å àëåôäá 'é ïéá 'é'ä à÷ìñì êéøö à àã àðååâë 
 äá øîúàã éáâì)äúáë çé÷ íéì ( åñàî ïáà

 ú÷éìñ éäéà ãëå äðô ùàøì äúéä íéðåáä
ïéùéø ìëã àùéøá àìéòìå äðéâáå à÷ìñ 

ïéøîà àéëàìî  
   ãë/á  
 כצורה 'לא וכשעולה .כבודו מקום ה"אי

 על עטרה 'א של בראש כתר היא ,א וז
 למטה נקודה וכשיורדת . כתרראשו

 ).קמץ( כצורה זו בה יורדת ,ומתעטרת
 ,הטעמים בסוד כתר ראתנק וכשעולה

 עמה חדיוכשמתי . נקודהנקראת וכשיורדת
 שהוא ,תכלולה ממנו אות בריה ,'ז היא

 בנין היא זו שאבן ובודאי .הכל של שביעי
 יהיה וצדק שלמה אבן" ולכן ,העולמות כל
 של וספירה ,ספירה כל בין מדה היא ,"לך
 ,לעשר עולה בה ,)ספירה וכל( ספירה כל

éà"àì ú÷éìñ ãëå åãåáë íå÷î ä ' àã àðååâë
àã àùéøá àâú éäéà à 'úë äéùéø ìò äøèò"øæ 

]àúçð ãëå [)øáå( úøèòúàå àúúì äãå÷ð 
àã àðååâë äéá úúéçð >ú÷éìñ ãëåçéø÷úà  <

)éø÷úàå( úúéçð ãëå éîòèã àæøá àâú 
ãå÷ð úàéø÷úààèæ éäéà äîò ãçéúî ãëå  '

 àìëã äàòéáù éäéàã úéøá úåà äéðî àìéìë
àééðá àéä àðáà éàä éàãåáåéïéîìò ìëã àé ïéâáå 

 àã)åè äë íéøáã ( êì äéäé ÷ãöå äîìù ïáà
äøéôñ ìë ïéá äãî éäéààäøéôñ ìëã äøéôñå áâ 

                                                                                                                                                                                     

à) ð"äì à() ôãá óñåð"å.( 

á " àúçðì)ð"äì à ( ÷éñôé àìå úéìëú ïéà ãò)ð"äì à (äéðî "øâä úåäâäá ÷çîð"à , àúéà åîå÷îáå" äì à÷ìñì

åëå äéðéî äì ÷éñôé àìå úéìëú ïéà ãòå óåñ ïéà ãò'."  
â á)ôã”å ( óñåð)ð"ïéòåøã à(. 

ן "ואיאמ אוזיפת לברתא מנאהא שהם מ, ן בהיכל הבינה"א לזו"שמעלים או, ש הרב בסוד חופה"כמ ד
 ).מ"מ(ושם בהיכל הבינה הם מזדווגים , שלה
  ). א"ד(' א תקונים ריש תקון י"תרומה קנח ע ה
היותה ראשית לנבראים ' ב, ת וכלל כולםהוא היותה בסוף כל האצילו' א: 'בחי' יש במלכות ב ו

א נג "כללים ח(א "הראשונה יכולה היא לעלות למעלה להיות שוה עם הז' מכח הבחי. ומשתתפת עמהם
א עח "כללים ח(י עליית המלכות יש בה אפשרות לעלות לכתר "ו ע"א ספ"ג וטנת"שבירה ספ' ועי). ג"ע
ולכן , א"ג כח ע"זוהר ח' עי. לם עד למעלה למעלההיא באחדותה לעו, בפנימיותה שנעלם בה עתה). ב"ע

וכאשר יושלם תיקונהא אזי היא , א"ב ותרומה קנח ע"מ פנחס רנו ע"רע' עי. ס"היא עולה עד מלכות דא
ב עב "כללים ח(ב "ז קמח ע"תיקו' וכן עי, )ב"ב נ ע"כללים ח(ם ”בעצמה תהיה נתקנת להתייחד במלכות דא

 ).ד"ע
 ).ב"ב נ ע"כללים ח(יין הקשר שבין מלכות לכתר בהערה הקודמת לענ' עי ז
עטרה על רישיה כד סליקת עטרה על רישיה אתמר בה אשת ' סליקת בעמודא דא דאמצעיתא דאיהו ו ח

 ).מ"מ(חיל עטרת בעלה 
 .@)מ"מ(תחותיה אתקריאת בה זוגיה יחידיה . א"הערה בסוף כד ע' עי ט
é  àðééðá)î"î.( 

ואית אבן דאורייתא דאתמר בה ) &(ף תיקון נח ז סו,ש בתיקו"שכל הספירות פועלים על ידה כמ יא
  ).מ"מ(

  ).א"ד(ב "מנחת יהודה דף סד ע' א ותקון יט גם תמצא שם סוד שיעור קומה ועי"תקונים תקון יח דף ע
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 נעשית )בה' ו (ובה ,שלה עוריהששהוא 
 ספירה כל בין רךוא אמות עשר אמה

 רךוא אמות עשר" ,הדבר וסוד .וספירה
 פרק בין 'י היא ,מאה הכל ובין ,"הקרש
 של )בעל( למדה עולה פעמים עשר ,ופרק
  .אמה מאה

äøéôñàäøéôñ ìëã äøéôñå áâ > øùòì ú÷éìñ
äáå äìéã øåòéùã úåîà øùò äîà úãéáòúà 

äøéôñå äøéôñ ìë ïéá êøåà< øùò äìîã àæøå 
ùø÷ä êøåà úåîàäé åäéà äàî àìë ïéáå  ' ïéá

÷øôå ÷øôå äãîì à÷ìñ ïéðîæ øùò )éøàî (
äîà äàîã:  

 ו"והם י ,עולם נקראת ומדה מדה כל
 עוריוש .שלה מדה 'י ,שקל 'ו ,ומדהר שיעו

 אמות וחמש רךוא אמות חמש המדה
 ,רקיע כל של שיעור כנגד והם .חבור

 מאות וחמש רכווא מאות חמש שמהלך
 קומה שיעור לך הרי .'ה' ה והם ,רחבו

 רקיע הוא 'ו שאות ,ה"יהו באותיות
 נקראו אלה 'ה שלו רקיעים חמשה .השמים

 כלוליםש רקיעים חמשה 'ה ,שמים 'ה
 והם ,השמים שמי עליונים חמשה ,בשמים

 'י ,להם ששי רקיע 'ו .חמש עם חמש ,ה"ה
 וכן .ד"י ועולים בשבעה שבעה ,שביעי להם

 כמו שבעה גבי על שבעה ,הארצות הם
 'י .עינים בשתי רמוזים וכולם ,בצלים גלדי

íìåò éø÷úà äãîå äãî ìëæé ïåðéàå " øåòéù å
äãîåçå  'é ì÷ù 'äéìéã äãîèäãîã àøåòùå é 

êøà úåîà ùîçàéáçø úåîà ùîçå áé ïåðéàå 
òé÷ø ìëã àøåòù ìá÷ìâéú êìäîã " äéëøåà ÷

úå"ä ïåðéàå äééúåô ÷" äîå÷ øåòù êì éøä ä
 ïååúàáäéå"äå úàã  ' ùîç íéîùä òé÷ø åäéà

äéìéã ïéòé÷øãéä  'ä åàéø÷úà ïéìà 'ä íéîù '
ïéòé÷ø ùîçåè éîù ïéàìò ùîç íéîùá ïìéìëã 

ä ïåðéàå íéîùä"äæèå ùîçá ùîç  ' òé÷ø
ïåì äàúéúùæéé  'ïåì äàòéáùçé é ' äòáù

äòáùáèéé ïé÷ìñå " ìò äòáù ïéòøà ïåðéà éëäå ã
äòáù éáâëíéìöá éãìâë àëéîø åäìëå  ïéøúá ïæ

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(כלולה מעשר וסוף מדת כל אחת היא מלכותה ' כי הספירות כל א א
 ).מ"מ(כי החשבון והמספר אינו כי אם במלכיות של הספירות ' פי ב
â á)ôã”å (åð óñ")ð"äøéôñ ìëå à (äá",. 

ã á)ôã”å ( óñåð)ð"å à 'äá(öå ,åøå÷î ò. 

 ).מ"מ(@ שהיא מלכות' י, כלולה מעשר הם מאה' בין הכל כל א ה
 ).מ"מ(ל סוף כל ספירה "ר ו
 ).מ"מ(כי כל ספירה כלולה מהכל  ז
כי תחילתו ' הנה הוא בחינת ו, א הוא בן עשר הספירות"הגם שז, שיעור ומשקל' ו, ה"ו מן יהו"י'  פיח

 ).מ"מ(ק "הוא בן ו
ל חכמה בראש וחכמה בסוף "כנז' והיא סוף קומתו ונקראת י,  לעשרהיא מלכות שהיא משלימתו ט

 ).מ"מ). (מ"מ(
 ).מ"מ(ג "ח וה"י ה"מדה שהיא המלכות הגדלת היא ע י

 ).מ"מ(א אל המלכות לצורך בניינה ,שמתארכים ויוצאים מז, גבורות' ה יא
 ).מ"מ(א אלא שמתרחבים עד מקום המלכות כדי שתהנה מהם גם כן "ח שנשארים בז"הם ה יב
 ). מ"מ(ה "הרי לך שיעור קומה באתוון יהו' ה' ג ואינון ה"ח וה"וכל יסוד יש בו ה, רקיע' יסוד נק יג
שמים ' א נקראים ה,חמש אלה של ז, כי כל אחת היא בת עשר ספירות, ה דידיה"יסודות של חגתנ' ה יד

 ).מ"מ(
ה של "חגתנ" חמש עילאין. "וותיהה דמלכות דכלילן בשמים כי ממנו נבנו ונגדלו קצ"רקיעין של חגתנ טו

 ).מ"מ(א נקראים שמי השמים "ז
 ).מ"מ(ה דידה "ה דידיה וחגתנ"חגתנ טז
 ).מ"מ(ה בו "הוא יסוד שכללות חגתנ יז
 ).מ"מ(כללותם במלכות   מלכות שכללותיח
כפולות והענין כי שבע היכלות אינון : ב"י ו ע"א בס"בהגר' עי). מ"מ(דידה ' דידיה בז' ז, מוצקות' בז' ז יט

 . שבעה ושבעה מוצקות)א"ח סב ע"זו (ש בזהר"כמ
 .ו"ד מט"י פ"א וכן ס"לקמן לט ע' עי כ

 ).'י פרק ב"ח שער עגו"ע(והוא צורת ספירות העיגולים  כא
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 מי וכל ,ךואר עולם 'ו ,קטן עולם נקרא
 צריך ,ךואר לעולם לותישא לולשא שרוצה
 ,קצר בעולם ששואל מי וכל .בו להאריך

   .לקצר צריך

é ïéðééò ïéøúá 'ïè÷ íìåò éø÷úààå  'êéøà íìåòá 
 êéøà íìåò éáâì ïéúìàù ìàùîì éòáã ïàî ìëå
 øö÷ íìåòá ìéàùã ïàî ìëå äéá àëøàì êéøö

àøö÷ì êéøö  
 אין לקצר שאמרו במקום ,בארו זה ועל

 אל" לותיבתפ לקצר .להאריך רשאי אדם
להאריך ' נקודה של יב ,"לה נא רפא נא

 כראשנה 'ה לפני נפלואת" ולהתנפל
 'י 'ם' מ הכל ".לילה וארבעים יום ארבעים
 דם מצד החס" נעשית מיבאמצענקודה 

 ועולה ,הקדוש ובשם בתפלה להאריך צריך
 שהוא זו בתנועה להאריך. ברביע ה"יהו
 בינוני ,השברים מצד לקצר ,התקיעה סוד
 בתרועה ,באריכות ולא בקצור לא
 ,םששניה שלשלת שהיא האמצעי @עמודב

 ,עולה שהוא רביע כנגד ,שקל הקודש
 להעלות צריך זה ,שבא כנגד שברים .לםוח

 אותם ולכן ,אותו להוריד צריך וזה ,קול
 לא וקול תחתונה שכינה בחשאי שברים
 ".ישמע לא וקולה" שנאמר כמו ,ישמע

 כמו ויש ,בשניהם אחוז שלשלת זו תרועה
 תנקוד והיא , תיבהבו המאריך הרקיע
 כמותה שאין נקודה אין ,לםוח כמו חיריק

 זקף אל שבא ,סגולתא אל סגול ,בטעמים
 אצל נקודות להם תמצא כולם ,גדול

 פתח .טמירים סודות שיודע למי הטעמים
 .סגולתא הולך שופר מקף זרקא ,ואמר

 סגול נקודת ,מלך 'ה ימין נקודת פתח(
 .למטה ימלוך 'ה באמצע .מלך 'ה שמאל

äåî÷åà àã ìòåâøö÷ì åøîàù íå÷îá ã ïéà 
êéøàäì éàùø íãàäïéúåìöá øö÷ì å)  áé øáãîá

âé (éã äãå÷ðá äì àð àôø àð ìà ' êéøàäì
 ìôðúäìå)ç è íéøáã (åäé éðôì ìôðúàå" ä

î äðåùàøë 'îå íåé 'î àìë äìéì"íé  ' äãå÷ð
òöîàáæéáòúà éî ã"ãñçã àøèñî íç êéøö 

åäé ÷éìñå àùéã÷ àîùáå àúåìöá àëøàì" ä
äòé÷úã àæø åäéàã àã äòåðúá àëøàì òéáøáè 

íéøáùã àøèñî øö÷ìé àìå åøéö÷á àì éðåðéá 
 äòåøúá åëéøàáá éäéàã àúéòöîàã àãåîò

ùã÷ä ì÷ù åäééåøúã úìùìùàé òéáø ìéá÷ì 
íìåç åäéà ÷éìñãáéàáù ìéá÷ì íéøáù âé àã 

ñì àòáàì÷ à÷ìãéäì àúçðì àòá àãå åè ïéâáå 
 àì÷å äàúú àúðéëù éàùçá íéøáù ïåðéà àã

 øîà úàã äîë òîúùé àì)âé à à ìàåîù (
 úìùìù àã äòåøú òîùé àì äìå÷å> ãéçà

 äéá êéøàîä òé÷øã àðååâë úéàå åäééåøúá
÷éøéç äãå÷ð éäéàå äáéúæè úéì íìçã àðååâë 

âì ìåâñ éîòèá äìéã àðååâë úéìã äãå÷ð éá
 ïåì çëùú åäìë ìåãâ ó÷æ éáâì àáù àúìåâñ

ïéøéîè ïéæø òãéã ïàîì éîòè éáâì éãå÷ð< çúô 
àúìåâñ êìåä øôåù ó÷î à÷øæ øîàåà)  çúô

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(מלכות  א
 ).מ"מ(א "ז ב
 ). א"ד(ב "ג ע"ב וי"ב ע"מנחת יהודה קס ג
 ).מ"מ(בתפילה הנוגעת אל המלכות  ד
 ).מ"מ(לילה ' יום ומ' באריכות מ, א" זבתפילה הנוגעת אל ה
 ).א"ד(א "תקונים דף ע ו
 ).מ"מ(' כי היא השער לה, א"כי באמצעות המלכות עולה התפילה אל ז ז
 ).מ"מ(א "ז ח
 ).מ"מ(חסד  ט
 ).מ"מ(שהם גבורה  י

 ).מ"מ(ת "שהוא ת יא
 ).מ"מ(ת "שהוא נקודת הת יב
 ).מ"מ(נקודת הגבורה  יג
 .)מ"מ(בתקיעה שהיא חסד  יד
א אז "התפלה הנוגעת לה בחשאי וכשנכללת עם ז, שברים שהיא גבורה ומלכות שבניינה מן הגבורות טו

 ).מ"מ(נקראת על שם המדה שמשפעת בה 
æè öãð"éò ÷Åøé Äç ì 'å÷éú"ò ç æ"á. 
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 'ה ,עליון עולם זה מלך 'ה ,אמר אחא רבי
  ).הברית ארון זה ימלוך 'ה ,תפארת זה מלך

àúìåâñ êìåä øôåùà) åäé ïéîé úãå÷ð çúô" ä
åäé àìàîù ìåâñ úãå÷ð êìî" êìî ä

åäé àúéòöîàá" øîà àçà éáø àúúì êåìîé ä
åäé"åäé äàìò àîìò àã êìî ä" àã êìî ä

åäé úøàôú" äúéøáä ïåøà àã êåìîé(áâ:  
 ת"ר( "הארץ'ו שמים'ה ולדות'ת אלה"
 שכתוב מקום כל ,פרשוה הרי ,)ו"תה

 תולדות ואלה ,הראשונים את פסל "אלה"
 והארץ" ,השני בפסוק שנרמזו תהו של

 שהקדוש ,שנתבאר הם ואלה ".תהו היתה
 ולכן ,ומחריבן עולמות בורא הוא ברוך

 אבור איך ,ובוהה תוהה היתה הארץ
 יפה ,להחריבם עולמות הוא ברוך הקדוש

 יש כאן ודאי אלא .אותם לברוא שלא היה
 הוא ברוך שהקדוש ',ומחריבן' זה מה .סוד
 אלא ,עוד ולא .ידיו מעשי את ישמיד לא
 כעשן שמים כי" בהם שנאמר השמים זה

 עושה הוא ברוך הקדוש כן אם ."' וגונמלחו
 שהקדוש ,הוא כך הדבר סוד אלא .ומכה

 אותו וברא העולם את ברא הוא ךברו
 בה שנאמר בראשית ,שבארוה כמו ,בתורה

 ברא" הזו ובראשית ".דרכו ראשית קנני 'ה"
 אותם סמך והוא ,"הארץ ואת השמים את
 ,בבראשית בו כתובה שברית בגלל ,בה

 ,"' וגוולילה יומם בריתי לא אם" בה ונאמר
 'לה שמים השמים" בהם שנאמר הם ואלו

 משבע כלולה היא החיים וארץ ."'וגו
 אתהלך" המלך דוד אמר שעליהם ,ארצות

 ברא כך אחר ו".החיים בארצות 'ה לפני
  שמים וארץ

ú äìà'ä úåãìå'å íéîù' õøàä)á úéùàøá 
ã(ãàä ä úà ìñô äìà áéúëã øúà ìë äåî÷åà 

íéðåùàøäååäúã ïéãìåú ïéìàå æ àø÷á åæéîøúàã 
îúàã ïåðéà ïéìàå åäú äúéä õøàäå àðééðú ø

á÷ã" äåä àòøà àã ïéâáå ïáéøçîå ïéîìò àøá ä
á÷ àøá êéà ääåáå ääåú" ïåì àáøçì ïéîìò ä

 àëéà àëä éàãå àìà ïåì éøáì àìã äåä øéôù
á÷ã ïáéøçîå åäéà éàî àæø" éãáåò éöùé àì ä

 åäá øîúà àéîù àã àìà ãåò àìå éåãé) äéòùé
å àð (åâå åçìîð ïùòë íéîù éë 'á÷ ïë íà" ä

éçîå ãéáòá÷ã àåä ïéãë äìîã àæø àìà " ä
 äåî÷åàã äîë àúééøåàá äééøáå àîìò àøá

 øîúàã úéùàøá]äá) [äéá() áë ç éìùî (åäé" ä
 àéîù úé àøá úéùàø éàäáå åëøã úéùàø éðð÷
 úéøáã ïéâá äéá ïåì êéîñ éäéàå àòøà úéå

 äéá áéúë>á<áøéùà"úç äéá øîúàå ) äéîøé
äë âì (å äìéìå íîåé éúéøá àì íàåâ ' ïåðéà ïéìàå

 ïåäá øîúàã)åé åè÷ íéìäú ( íéîù íéîùä
åäéì"åâå ä ' òáùî àìéìë íééçä õøà éäéàå

 àëìî ãåã øîà åäééìòã ïéòøà)è åé÷ íù (
åäé éðôì êìäúà" àéîù àøáå íééçä úåöøàá ä

àòøàå  
  äë/à  

 ת"ברי שהוא יסוד שם ואין ,תהוה על
 הוא ברוך הקדוש רצה לכן ,אותם שסומך

 ,ם"עכו עובדיאומות העולם ל תורה לתת

äú ìò äéøúá"åèàãåñé ïîú úéìå é åäéàã 
éøá"á÷ àã ïéâá ïåì êéîñã ú" ïúîì àòá ä

                                                                                                                                                                                     

  ).וכן דרך אמת, א"נ(ב "הרש. א"ד ע"שייך לקמן דף ל א
á éò 'ò ãì óãá ñôãð äæù àúéà úîà êøã"à. 

  ).הערת הזוהר(בסוף הספר מה שחסר כאן ' עי ג
ã á)ôã”å ( óñåð)ø"äú ú"å(. 

 ).א"ד(מנחת יהודה דף צ  ה
   ).א"ד(הקליפות  ו
 ).מ"מ(וכן האומות שלא קבלו התורה , הם הקליפות ז
ל סמוף והשעין לארץ עליונה שהיא "ור. ל"כצ' ואיהו סמיך לון ביה בברית התורה בגין דברית כו ח

 ).נ"ש) (מ"א(מלכות סמוך ביסוד שהוא ברית 
 ).מ"מ(א "ן דסט"הם זו ט
אל : א"ב קג ע"זהר ח' עי). מ"מ(אבד שאין להם בחינת יסוד שמעורר תאותם בסוד תאות רשעים ת' פי י

 .אחר אסתרס ולא עביד פירין
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 ,לקבלה רצו ולא ,ממש מילה ברית שהוא
  .ויבשה חרבה הארץ ונשארה

åëòò àîìòã ïéîåàì àúééøåà" úéøá åäéàã í
äìéîà àìá÷ì åòá àìå ùîî ]úøàúùàå äéì [

)øàúùà äì(òøà  äùáéå äáøç à  
 מתחת המים יקוו"מה שכתב  וזהו
 ".היבשה ותראה אחד מקום אל השמים

 "אחד מקום אל" .התורה זו "המים יקוו"
 תלויות שנשמותיהם משום ,ישראל אלו

 'ה כבוד ברוך" בו שנאמר מקום מאותו
 .תחתונה שכינה "'ה כבוד" ".ממקומו

 וכיון שאותם .עליונה שכינה "ממקומו"
 בודאי עליהם שורה ,משם ת באונשמות

 וזהו ,"עמו 'ה חלק כי" בהם ונאמר ,ה"יהו
  ".אחד מקום אל המים יקוו"

 åäéà àãå)è à úéùàøá ( úçúî íéîä åå÷é
 íéîä åå÷é äùáéä äàøúå ãçà íå÷î ìà íéîùä

àúééøåà àãá ïéâá ìàøùé ïéìà ãçà íå÷î ìà 
øúà àåääî ïééìú åäééúîùðãâ äéá øîúàã 

)áé â ìà÷æçé( åäé ãåáë êåøá" ãåáë åîå÷îî ä
åäé"åîå÷îî äàúú àúðéëù äã äàìò àúðéëù 

 éàãå åäééìò àéøù ïîúî åäééúîùð ïåðéàã ïåéëå
åäé" ïåäá øîúàå ä)è áì íéøáã (åäé ÷ìç éë" ä

ãçà íå÷î ìà íéîä åå÷é åäéà àãå åîò:  

אומות ו .העולם ישוב היא והתורה
 קבלו שלא ,ם"עכו עובדי שהםהעולם 

 וזהו ,ויבשים חרבים נשארו ,אותה
 .ומחריבן עולמות בורא הוא ברוך שהקדוש

 לא ,התורה מצוות שומרים שלא אלה
 בני שחושבים כמו מעשיו הוא שישמיד

 בהם שנאמר בניו את ישמידש ולמה ,אדם
 יריםישמתג ואותם .בראם 'בה ,"בהבראם"
 של קטנה 'ה נפלה בגללם ,אומות העולםמ

 שהוא ,'ה ואשה החמישי באלף ,אברהם
 בבית ויבש ראשון בבית חרב ,ויבש חרב

 àîìòã ïéîåàå àîìòã àáåùé éäéà àúééøåàå
åëòò"áøç åøàúùà äì åìéá÷ àìã íàùáéå àä 

á÷ã åäéà àãå" àìã ïéìà ïáéøçîå ïéîìò àøá ä
 àì àúééøåà éãå÷ô éøèð>éöùéã <)éðñã( åäéà 

 ïåì éöùé äîìå àùð éðá ïéáùçã äîë éåãáåò
øîúàã éåðáìåäá íàøáäá ïåäá  'íàøáæ ïéìàå 

 úìôð åäééðéâá àîìòã ïéîåàî ïéøééâúîã ïåðéà
ä'çäàùéîç óìàá íäøáàã àøéòæ èä àåäã  '

                                                                                                                                                                                     

à øâä úåäâäá ÷çîð"à. 

  ).מ"מ(תורה ' א הנק"ת דז"ששרשה מת ב
ם "א מ"ו ה"א וא"ד ה"ת יו"ו דל"ת ו"ף בי"ף כ"ו כ"ש ו"ת רי"ה ממקומו במלואותיו כזה בי"ברוך כבוד יהו

ב תיבות "ו עם י"חד בשכמלא' א ה"ממש שמע ישראל ה' ג אתוון הם בגי"ו אלו ומ"ם ו"ו מ"ף ו"ם קו"מ
בחילופי אתוון ' כ א"ו הוא ג"וגם ועד שבסוף בשכמל. וזהו הרמז של מקום אחד שרומז על אחד של שמע

ש "ת רי"ף בי"כי גם אברהם במילואו כזה אל' ס דסיים באברהם בהבראם וכו"וז. כדאיתא בזוהר תרומה
ב שהוא היחוד הגמור מכל קומה שלימה "רל' ועוד ממקומו בגי. א ממש"א ה"שמע ישראל ה' ם בגי"א מ"ה

ה וישראל אחוזים בכל מקומות קדושים הללו "ן הנועדים כל מלואו שם הוי"ה ב"ג מ"ב ס"כי נרמזת והם ע
אלו ' ל נמי אל מקום א"ע ולזה נ"ב לאבי"אותיות השם שמסתעף משם עסמ' עולמות הבנוים מד' של ד

 ).א"נ(מ "א. ישראל
ב "זוהר אחרי מות סב ע' ועי. הקו האמצעי המבריח מן הקצה אל הקצהכלומר מ). מ"מ(מבינה  ג

 ).ד"ש יב ע"הקדו(
 ).א"ד(א נודד ממקומו דאיהו עלמא דאתי ”ח ע"מ תצא רע"א ובר”ויקהל רז ע ד
ä á)ôã”å ( àúéàïéùáéå ïéáøç,. 

ל לאותם רשעים "ר. 'ל למה לא ישצי לון וכו"ל דטעות יש כאן וצ"נ. 'ולמה ישצי לון לבנוי דאתמר כו ו
 ).נ"ש) (מ"א(ל "ל בשביל בנים גרים הבאים מהם וק"ומשני בגין בנין ר. שמחייבים העולם

æ "àã éåðáì ïåì éöùé äîìå àùð éðá ïéáùçãäá íàøáäá ïåäá øîú 'íàøá "øâä úåäâäá ÷çîð"à , àúéà åîå÷îáå

"á ïáùçã"äá íàøáäá ð 'íàøá." 

קאי על העטרת ). מינין דאינון עמלקים גבורים רפאים נפילים ענקים' אבל אינון דמתגיירין מה('  גיח
יהל אור ' ועי, ה למהוי ליה"ג ד"ז עד ע"א על תיקו"בהגר' עי). א"ד(ב "שמות ט ע. א אחרונה שבשם"סוד ה

' ל והוא גלות הרביעי הזה הכל בסט"הרביעית הוא תהום הנ] גלות[, ל"כב ז' ש נתיב הקלי"פת' ועי, כאן
  .זעירא דאברהם' ר שמשה הוא בגלותא דשם נפלת ה"דע

 ).מ"מ(אלף החמישי הוא הוד כנודע ומלכות אחוזה בהוד ' פי ט
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 גרים להכניס שרצה משום ,ומשה .שני
 מאלה שהיו וחשב ,השכינה כנפי תחת

 של 'ה אות בהם ונתן ,'בה שנבראו
 לך" שנאמר כמו ,ירידה לו גרמו ,אברהם

 את קבלו שלא משום ,"עמך שחת כי רד
 ,'ה של ובאהבה ד"יו של ביראה ,'ה האות

 ירדה 'ו ואות .'ו שהוא מדרגתו ירד הוא
 הוא שעתיד ,ביניהם יאבד שלא כדי עמו

 בין בגלות ביניהם להתערב הגלגול בסוד
 אלה מצד נשמותיהם שהם ,רב ערב

 ."' וגונמלחו כעשן שמים כי" בהם שנאמר
 ,עליהם רחמים בקש לאנח ש אותם ואלה

 שהיו בגלל ,"הארץ מן וימחו" בהם ונאמר
 זכר את חהתמ" בהם שנאמר מאלה
 'ה והפיל ,מהם נשמר לא ומשה ".עמלק

 ישראל לארץ יכנס לא הוא ולכן ,ביניהם
 הוא ירד ולכן ,למקומה 'ה שתשוב עד

 יקים 'ו ,נפלה 'ה ולכן ,'ו בו וירד מדרגתו
 'ה ,קטנה א"שה ומשום .משה של 'ו ,אותה

 הוא נעזר, "הבראם" של שהיא ,אברהם של
 ."' וגומשה לימין מוליך" בו ונאמר ,בגללה
 והביא ,'ו של בכח משם אותה והוציא
 ונשלמה ה"י עליו שרתה מיד .עמו אותה

 יה כס על יד כי" )שנאמר( ,השבועה
 זה ,"רוד רומד" זה מה ."' וגו'לה מלחמה

 והרי ".בא ודור הלך דור" בו שנאמר משה
 וזה ,רבוא מששים פחות דור שאין פרשוה

 ששים ילדה אחת שאשה בו שנאמר משה
  .אחת בכרס וארב

 àòáã ïéâá äùîå éðù úéáá ùáéå ïåùàø úéáá
 áéùçå àúðéëùã éåôãâ úåçú ïéøåéâ àìòàì

äá åàéøáúàã ïéìàî ååäã 'ä úà ïåäá áäå '
 øîà úàã àîë äãéøé äéì åîøâ íäøáàã

)úåîùæ áì  ( àìã ïéâá êîò úçù éë ãø êì
ä úàì åìéá÷ 'åéã åìéçãá"äã åîéçøáå ã ' úéçð

å åäéàã äéâøãî åäéà 'å úàå ' ïéâá äéîò úúçð
 àìã]ãéáàúé) [àãéáàú(åäééðéá à åäéà ãéúòã 

 ïéá àúåìâá åäééðéá àáøòúàì àìåâìâã àæøá
áø áøòá ïéìàã àøèñî åäééúîùð ïåðéàã 

 ïåäá øîúàã)ð äéòùéå à ( ïùòë íéîù éë
åâå åçìîð 'éîçø çð àòá àìã ïåðéà ïéìàåâ 

 ïåäá øîúàå åäééìò)âë æ úéùàøá ( ïî åçîéå
 ïåäá øîúàã ïéìàî ååäã ïéâá õøàä) äë íéøáã

èé ( øîúñà àì äùîå ÷ìîò øëæ úà äçîú
ä ìéôàå åäééðî ' ìåòé àì åäéà àã ïéâáå åäééðéá

ä áåúéã ãò ìàøùéã àòøàì 'äøúàìãáå  àã ïéâ
å äéá úéçðå äéâøãî åäéà úçð 'ä àã ïéâáå '

å úìôð 'å äì íé÷åé 'äã ïéâáå äùîã"ä àøéòæ à '
æúà íàøáäã éäéàã íäøáàãò äðéâá åäéà ø

å äéá øîúà)áé âñ äéòùé ( äùî ïéîéì êéìåî
åâå'äåã àìéçá ïîúî äì ÷éôàå  ' äéîò äì éúééàå

é äéìò àéøù ãéî"äàîåà íéìúùàå äå >) úåîù
éåé æ (åäéì äîçìî äé ñë ìò ãé éë"åâå ä ' éàî

äùî àã øã øãî< äéá øîúàã )ã à úìä÷ ( øåã
äåî÷åà àäå àá øåãå êìåäæ úåçô øåã úéìã 

 àúúðàã äéá øîúàã äùî àãå àåáø íéùùî
ãçà ñøëá àåáø íéùù äãìé àãçç:  

סימן  (והם ,רב בערב הם מינים וחמשה
 פאים'ר נקים'ע בורים'ג פילים'נ )ע"ע ר"נג
 .ממקומה קטנה 'ה נפלה ובגללם ,מלקים'ע

 ם"ע תקח .עמלק של מצד היו ובלק בלעם

ïåðéàå áø áøòá ïåðéà ïéðéî ùîçåè >ð' íéìéô
â'ò íéøåá'ø íé÷ð'ò íéàô'íé÷ìî <] íé÷ìîò

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(י קרן עור פניו א כ"א ועל פי מגיד רמז לדבר וירם קרן משיחו כד”ב ופנחס ריז ע”כח ע א
ד "ש כג ע"הקדו' ועי). ב קכט עב"ה ח"דע(קבלת הערב רב גרמה לכל הגליות והצרות עד ביאת המשיח  ב

) ג"צז ע(' ז תיקון נ"א על תיקו"בהגר' ועי. שמביא רשימה של מקומות בזוהר המדברים על זה הענין
 .ב"כי תצא רעז ע' ועי. בארוכה

  ).נ"ש(ק "לא בעא רחמי ובמדרש רבה איפכא קאמר דעדיף משה מנח ודומשמע כאן דשפיר עביד נח ד ג
 ).יהל אור(דמשה ותתקשר בימינא ' וכאשר יתוקן היינו שישתלם ה ד
 ).מ"מ(ימין לכך מוליך למשה בגלות ' דאברהם שנק' בשביל ה, הפוסק כך' פי ה
å á)ôã”å ( óñåð)øîúàã(. 

 ).א"ד(תקונים סוף תקון סט וריש תקון ע  ז
  ).הערת הזוהר(ר קנט במדב, )א"ד(ומה ' תקון נ ח
 .ב"ז צז ע"תיקו' עי. ע"ע ר"נג' סי: הגהות דפוס קושטא ט
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 שם כי" ,בבל ישאר ,בלק מן ק"ל ,בלעם מן
 אותם ואלה ".הארץ כל שפת 'ה בלל

 את וימח" בהם שנאמר מאותם שנשארו
 בגלות מהם שנשארו ומאלה ,"היקום כל

 והם ,רב בקיום ראשים הם ,רביעית
 ועליהם ,חמס כלי ישראל על מעמידים

 ,"מפניהם חמס הארץ מלאה כי" נאמר
  .עמלקים אותם אלה

íé÷ðò íéìéôð íéàôø íéøåáâ(ä äìôð åäééðéâáå  '
 àøèñî ÷ìáå íòìá àäøúàî àøéòæ ååä ÷ìîòã

ò ìåè" íòìá ïî í]÷ì) [÷á( øàúùà ÷ìá ïî 
]ìáá) [ììá() è àé úéùàøá (åäé ììá íù éë" ä

åøàúùàã ïåðéà ïéìàå õøàä ìë úôùà ïéìàî 
 ïåäá øîúàã)âë æ íù ( íå÷éä ìë úà çîéå

 ïåðéà äàòéáø àúåìâá ïåäðî åøàúùàã ïéìàîå
 éìë ìàøùé ìò ïéîéé÷ ïåðéàå éâñ àîåé÷á ïéùéø

ñîç øîúà åäééìòå )âé å íù ( õøàä äàìî éë
 íäéðôî ñîç)å(íé÷ìîò ïåðéà ïéìà:  

 בני ויראו" נאמר עליהם ,נפיליםה
 ,"הנה בותוט כי האדם בנות את האלהים

 האלה מהנפילים שני מין הם ואלה
 הוא ברוך הקדוש שכשרצה .מלמעלה

 בצלמנו אדם נעשה" שאמר ,אדם לעשות
 לכל ראש אותו לעשות רצה ,"'וגו

 ושיהיו , כולםעל נהוממ להיות ,העליונים
 בו שנאמר שיוסף כמו ,ידו על פקידים

 לקטרג רצו הם ".הארץ על דיםיפק דוויפק"
 ,"' וגותזכרנו כי אנוש מה" ואמרו ,עליו

 הקדוש להם אמר .לפניך לחטוא שעתיד
 ,כמותו למטה הייתם אתם אם ,הוא ברוך

 בני ויראו" ,מיד .ממנו יותר חוטאים הייתם
 ,בהם חשקו ,'וגו ,האדם בנות את האלהים
 למטה הפילם הוא ברוך והקדוש

  והם .בשלשלאות

 øîúà åäééìò íéìéôð)á å íù ( éðá åàøéå
éäìàä" ïéìàå äðä úåáåè éë íãàä úåðá úà í

 ãëã àìéòìî íéìéôð ïéìàî àðééðú àðéî ïåðéà
á÷ àòá" íãà äùòð øîàã íãà ãáòîì ä

åâå åðîìöá ')åë à íù(  àùéø äéì ãáòîì àòá
 éåäîìå åäìë ìò ãé÷ô åäéà éåäîì ïéàìò ìò
 äéá øîúàã óñåéã àðååâë éåãé ìò ïéãé÷ô ïåðéà

)ãì àî íù (ïåðéà õøàä ìò íéãé÷ô ã÷ôéåá åòá 
 åøîàå äéì àâøè÷ì)ä ç íéìäú ( éë ùåðà äî

åâå åðøëæú 'á÷ ïåì øîà êî÷ éèçîì ãéúòã" ä
úé äéúåë àúúì ïåúéåä ïåúà éà ïéáç ïåúéåä øé

éäìàä éðá åàøéå ãéî äéðî" íãàä úåðá úà í
åâå 'á÷å ïåäá å÷ùç" àúúì ïåì ìéôà ä

ïåðéàå ïàìùìùá  
  äë/á  
 הערב של הנשמות שמהם ,ל"ועזא א"עז

 לזנות עצמם שהפילו הנפילים שהם ,רב
 הקדוש הפילם ולכן ,טובות שהן נשים אחר
 להם יהיה שלא ,הבא מהעולם הוא ברוך
 ,הזה בעולם שכרם להם ונתן ,םש חלק
 פניו אל לשנאיו ומשלם" שנאמר כמו

  ."' וגולהאבידו

æò"æòå à"áø áøòã ïåäúîùð åäééðîã ìàâ 
 øúá úåðæì åäééîøâ åìéôàã íéìéôð ïåðéàã

àéùðãá÷ ïåì ìéôà àã ïéâáå ïàáè ïåðéàã " ä
ïîú à÷ìåç ïåì àäé àìã éúàã àîìòîä áéäéå 

îë àîìò éàäá åäééøâà ïåì øîà úàã ä) íéøáã
é æ (åâå åãéáàäì åéðô ìà åéàðåùì íìùîå':  

 נאמר עליהם ,שלישי מין ,הגבורים
 מצד והם ,"השם אנשי 'וגו הגברים המה"

íéøåáâå äîä øîúà åäééìò äàúéìú àðéî 

                                                                                                                                                                                     

, ל שנה באו בדור המבול להתתקן ואדרבה"ר שהוליד בק"כתב הרב כי אותם הנשמות של קרי דאדה א
כ באו לכור "ואח, ש אנשי העיר אנשי סדום,כמ, כ באו באנשי סדום"כ באו בפלגה ואח,חזרו וקלקלו ואח

 ).מ"מ(ואז נתקנו , מצריםהברזל ב
 ).הערת הזוהר(א "לעיל כג ע ב
לאותם שבאים מהם שנקראו ' פי. ה מעלמא דאתי"ד אפיל לון קב"ובג, "נפילים"הערב רב נקראו ' פי ג

 .א הערה בעניין הערב רב"כה ע' ועי). א"נ(מ "א. נפילים
 ).מ"מ(וגם אלו מפילים עצמם לזנות כאבותיהם  ד
 נפילים אפילו יעשו שום מצוה אין להם חלק לעולםהבא ונטלו שכרם בעולם הזה זה המין שנקרא' פי ה

 ).מ"מ(שהאריכו ימים 
 ).א"נ(ב "הרש. ל"ע כמש"ג ר"סימן ענ' וכו' גבורים מין ג' נפילים מין ב' עמלקים מין א ו
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 'וגו עיר לנו נבנה הבה" בהם שנאמר אלה
 כנסיות בתי ובונים ".שם לנו ונעשה

 ועטרה תורה ספר בהם יםִמוֹשַ ,ומדרשות
 להם לעשות אאל ,'ה לשם ולא ,ראשו על
 צדמו ".שם לנו ונעשה" שכתוב זהו .שם

 כעפר שהם ישראל על מתגברים אחר
 ,העבודה ומתבטלת אותם וגוזלים ,הארץ

 על מאד מאד גברו והמים" נאמר ועליהם
  ".הארץ

åâå íéøåáâä ' ïéìàã àøèñî ïåðéàå íùä éùðà
 ïåäá øîúàã)ã àé úéùàøá ( øéò åðì äðáð äáä

 íù åðì äùòðå>åïéðá <)ïéâáå( úåéñðë éúá 
ñ ïåäá ïééåùå úåùøãîå" àìå éåùéø ìò äøèòå ú

åäéã àîùì"ää íù ïåì ãáòîì àìà ä" äùòðå ã
å íù åðìî ìàøùé ìò ïéøáâúî àøçà àøèñ

ïåì ïéìæâå àòøàã àøôòë ïåðéàãà  úøáúàå
àúãéáòá øîúà åäééìòå )èé æ íù ( åøáâ íéîäå

õøàä ìò ãàî ãàî:  
 את יראו אם ,רביעי מין ,הרפאים

 להם ויש ,מהם מתרפים ,בדחק ישראל
 ומתרפים ,רוצים ולא להצילם רשות

 טוב לעשות בה עוסקיםש ומאלה מהתורה
 נאמר עליהם ,ומזלות כוכבים עובדי עם

 פקידה שתבא בזמן ,"יקמו בל רפאים"
  ".למו זכר כל ותאבד" בהם נאמר ,לישראל

 íéàôø ìàøùéì ïåæçé íà äàòéáø àðéî
 àáæùì åùø ïåì úéàå åäééðî ïéôøúî à÷çåãá
 ïéìàîå àúééøåàî ïéôøúîå ïàòá àìå ïåì

åëò íò áè ãáòîì äá ïéìãúùîã" åäééìò í
 øîúà)ãé åë äéòùé ( àðîæá åîå÷é ìá íéàôø

 ïåäá øîúà ìàøùéì äãé÷ô éúééã)íù ( ãáàúå
åîì øëæ ìë:  

 מזלזלים םשה ,חמישי מין ,הענקים
 ,"תיךולגרגר וענקים" בהם שנאמר לאותם
 הם אף יחשבו רפאים" נאמר ועליהם
 אותם אלה .לזה זה שקולים ".כענקים

 וסוד .ם את העולם לתהו ובהושמחזירי
 היתה והארץ ,המקדש בית נחרבהדבר 

 מיד .העולם וישוב קריע שהיא ,ובהו תהו
 ,הוא ברוך הקדוש שהוא ,האור כשיבא

 אינה להוהגא אבל ,ויאבדו ולםהע מן ימחו
 שבו ,שימחה עד בעמלק אלא תלויה

  .פרשוה והרי ,השבועה

 ïéìàì ïéìæìæî ïåðéàã äàùéîç àðéî íé÷ðò
 ïåäá øîúàã)è à éìùî ( êéúåøâøâì íé÷ðòå
 øîúà åäééìòå)àé á íéøáã (åáùçé íéàôøâ óà 

 åøãäàã ïåðéà ïéìà àãì àã ïéìé÷ù íé÷ðòë íä
å åäáå åäúì àîìòàùã÷î éá áøç äìîã àæøã 

åäáå åäú äúéä õøàäåä àáåùéå àø÷ò éäéàã 
á÷ åäéàã øåà éúééã ãéî àîìòã" ïî ïåçîúé ä

 àéìú éäéà åàì àð÷øåô ìáà ïåãáàúéå àîìò
äàîåà äéáã éçîúéã ãò ÷ìîòá àìàå àäå 

äåî÷åà:  
 ,"' וגוהשמים תולדות אלה" אחר דבר

 אלהיך אלה" בהם שנאמר אותם אלה
 אותו לויכא ,אלה שימחו ביום ,"ישראל

 ,וארץ שמים הוא ברוך הקדוש עשה יום
 ארץ אלהים 'ה עשות ביום" שכתוב זהו

 הוא ברוך הקדוש יהיה זמן באותו .ושמים
 שכתוב זהו ,העולם ויתחדש שכינתו עם

 החדשה והארץ החדשים השמים כאשר כי"
 ויצמח" זמן באותו". עשות ביום" זהו ."'וגו

îùä úåãìåú äìà øçà øáãåâå íé ') úéùàøá
áã (  ïåäá øîúàã ïåðéà ïéìà)ã áì úåîù ( äìà

çîúéã àîåéá ìàøùé êéäìàé àåää åìàë ïéìà ï
á÷ ãéáò àîåé"ää àòøàå àéîù ä" úåùò íåéá ã

åäé"éäìà ä" àäé àðîæ àåääá íéîùå õøà í
á÷"ää àîìò ùãçúéå äéúðéëù íò ä" ã) äéòùé

áë åñ ( õøàäå íéùãçä íéîùä øùàë éë
ãçäåâå äù ' àðîæ àåääá úåùò íåéá åäéà àã

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(א לא יש זה "ובנ). מ פירשו"ובמק(ד שהוא שבוש "נלע א
 ).מ"מ(ן עושים אותה ישראל לפי שגוזלים אותם המין השני הזה נתבטלה ואי' עבודתו ית' פי ב
שהם רפאים אמר בהו ' אבל המין הד, ח ומבזים אותם"המין החמישי שהם ענקים מזלזלים בת ג

ח אבל אינם מבזים אותם "ומתרפים מאורייתא ומאלין דמשתדלים בה משמע שאינם מחזיקים ביד ת
 ).מ"מ(גיד הכתוב שאף הם יחשבו כענקים ולכאורה נראה שאין להם עון כענקים ומ

 ).נ"ש) (מ"א(ל "כצ' ורזא דמלה בגינייהו חרב בי מקדשא כו ד
 ).מ"מ(עכשיו מפרש והארץ שהיא ארץ ישראל גמרו לה שהיתה תהו ובהו  ה
  ).א"ד(' ש כי יד על כס יה וגו"כמ ו
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 ."' וגונחמד עץ כל אדמהה מן אלהים 'ה
 יורד לא ,אלה שימחו עד ,בהתחלה אבל
 לעשבים שדומים וישראל ,התורה של גשם

 שיח וכל" הדבר וסוד .יצמחו לא ולאילנות
 השדה עשב וכל בארץ יהיה טרם השדה

 ישראל שהם ,"אין אדם"ש בגלל ,"'וגו
 "האדמה את דולעב" ,המקדש בבית

  .בקרבנות

åäé çîöéå"éäìà ä" ãîçð õò ìë äîãàä ïî í
åâå 'ïéìà ïåçîúéã ãò àúéîã÷á ìáàà úéçð àì 

 ïéáùòì ïééîãã ìàøùéå àúééøåàã àøèî
 äãùä çéù ìëå äìîã àæøå ïåçîöé àì ïéðìéàìå

åâå äãùä áùò ìëå õøàá äéäé íøè ' íãàã ïéâá
áá ìàøùé ïåðéàã ïéààùã÷î éá úà ãåáòì 

ïéðáø÷á äîãàä:  
 משיח זה ,"השדה שיח וכל" ,אחר דבר
 השדה עשב וכל" ,בארץ יהיה טרם ,ראשון

 משום ,ולמה .שני משיח זה ,"יצמח טרם
 שעליו ,השכינה את דולעב משה שם שאין
 וסוד ".האדמה את דולעב אין ואדם" נאמר
 משיח זה ,"מיהודה שבט יסור לא" הדבר

 בן משיח זה "רגליו מבין קקוחומ" .דוד בן
 חשבון .משה זה "ה"שיל יבא כי עד" .יוסף

 י"ולו אותיות "עמים יקהת ולו" .כזה זה
  .ת"קה

 ïåùàø çéùî àã äãùä çéù ìëå øçà øáã
 çîöé íøè äãùä áùò ìëå àòøàá äéäé íøè
 äùî ïîú úéìã ïéâá äîìå éðù çéùî àã
 ïéà íãàå øîúà äéìòã àúðéëùì çìôîì

 ãåáòì äìîã àæøå äîãàä úà)é èî úéùàøá (
 ÷÷åçîå ãåã ïá çéùî àã äãåäéî èáù øåñé àì

ìéù àáé éë ãò óñåé ïá çéùî àã åéìâø ïéáî" ä
ìå àãë àã ïáùåç äùî àã"ä÷é å" ïååúà íéîò ú

åìå"ä÷ é"ú:  
 אלו ,"השדה שיח וכל" ,אחר דבר

 י"ח צדיק של מצד שהם הצדיקים
 ענפי תשלש ש .חי 'ש "שיח" .העולמים

 .עולמים י"ח ומן ,אבות שלשה והם ,האילן
 .ן"שי ב"ע "השדה עשב וכל" ,אחר לשון

 ב"ע והם ,י"יאהדונה ,ש שהם עלים שלשה
 כולם ,ב"ע בחשבון בהם שתלויים ענפים

 שיבא עד שכינה שהיא במקום נאחזים לא
 ו"וא א"ה ד"יו שהו ,ם"אד שנקרא אותו

 ".האדמה את דולעב אין ם"ואד" וזהו .א"ה
 עשב השדה טרם וכל" בו נאמר ולכן

 אמת" וממנו ,ק עד שיצמח צדי,"יצמח
 אמת ותשלך" בו שנאמר ,"תצמח מארץ
 לא ,דשאים שהם חכמים ותלמידי ".ארצה

 ,"תצמח מארץ אמת"ש עד בגלות צומחים
 היתה אמת תורת" בו שנאמר משה וזה

 השכינה את שדורש מי יהיה שלא ,"בפיהו

 àé÷éãö ïéìà äãùä çéù ìëå øçà øáã
àøèñî ïåðéàãâç ÷éãöã "éù ïéîìò é"ù ç 'ç" ù é

â ïåðéàå àðìéàã ïéôðò úìú 'ç ïîå ïäáà" ïéîìò é
øçà ïåùìãò äãùä áùò ìëå "éù á" úìú ï

ïéìòäù ïåðéàã 'åäðåãäàé "éæ ò ïåðéàå"áç ïéôðò 
ééìúã ïåäá ïëò ïáùåç" àì åäìë áàïéãçàúè 

 éø÷àã àåää éúééã ãò àúðéëù éäéàã àøúàá
ãà"åé åäéàã í"ä ã"àå à"ä å"ãàå åäéà àãå à" í

 ìëå äéá øîúà àã ïéâáå äîãàä úà ãåáòì ïéà
éãö çîöéã ãò çîöé íøè äãùä áùò" äéðîå ÷

)áé äô íéìäú (çîöú õøàî úîàé äéá øîúàã 
)âé ç ìàéðã ( êìùúå éãéîìúå äöøà úîà

 ãò àúåìâá ïéçîö àì ïéàùã ïåðéàã íéîëç
 äéá øîúàã äùî àãå çîöú õøàî úîàã

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ה פירוש קודם ביאת המשיח שלא נמחו ערב רב לגמרי לא נתגלית הארת התור א
 ).מ"מ(ל כיון שלא נבנית העיקרית שהיא לעתיד "ר ב
 ).א"ד(מנחת יהודה דף קיט וקכ  ג
ã "øçà ïåùì "øâä úåäâäá ÷çîð"à. 

ä  ïéôðò)øâä úåäâä"à.(  
 ). א"ד(חסר לשון  ו
æ øâä úåäâäá ÷çîð"à.  

אבהן הם ויסע ' ב ענפין תליין מג"ע). י"יאהדוה(ב מוסגר השם "נ. 'ב כו"נהי ואינון ע"דאינון ש יאהדו ח
 ).נ"ש) (י"נז(ויבא ויט 

 ).מ"מ(ה לתקן המלכות "אדם שהוא שם מ' א הנק"יבוא זשאינם מתחברים במלכות עד ש' פי ט
ה "גם מרע, ל כיון שצדיק העליון צומח"ור, ש לעיל תורת אמת היתה בפיהו"כמ, ה נקרא אמת"מרע' פי י

 ).מ"מ(יצמח ויתעלה מן הגלות 
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 ומיד ,"לעבד אין םואד" זה ובגלל .כמותו
  מן יעלה ד"וא" מיד ,יבא שהוא

 äéá øîúàã äùî)æ á éëàìî ( úîà úøåú
 àúðéëùì ùéøãã ïàî àäé àìã åäéôá äúéä
 åäéàã ãéîå ãåáòì ïéà íãàå àã ïéâáå äéúåë

àå ãéî éúéé"ïî äìòé ã  
  åë/à  

 ונעשה 'ו לו עולה י"אדנ מן ד"א ,"הארץ
כל  את והשקה" ,מיד ,הארץ כל אדון בה
 למטה ישראל משקים ממנו ,"האדמה פני

 ואד" ,אחר דבר .התורה של פנים בשבעים
 מן יעלה ענן תרגומו ,"הארץ מן יעלה
 על 'ה ענן כי" בה שנאמר אותה ,הארץ

 חכמים תלמידי משקים ובו ,"' וגוהמשכן
  .זמן באותו בארץ

à õøàä"ðãà ïî ã"å äéì ÷éìñ é 'úàå ãéáò
 éðô ìë úà ä÷ùäå ãéî õøàä ìë ïåãà äá

 äîãàä)å á úéùàøá (îé ìàøùé ïéé÷ùúà äéð
òá àúúì ' äìòé ãàå øçà øáã àúééøåàã ïéôðà

 àéää àòøà ïî ÷ìúñé àððòå åîåâøú õøàä ïî
 äá øîúàã)çì î úåîù (åäé ïðò éë" ìò ä

åâå ïëùîä ' íéîëç éãéîìú ïéé÷ùúî äéáå
àðîæ àåääá àòøàá:  

 אלו ,"האדם את אלהים 'ה ייצרו"
 ריצי הוא ברוך הקדוש זמן באותו .ישראל
 והעולם הזה העולם של בציורים אותם
 הוא ברוך הקדוש זמן באותו "וייצר" .הבא

 'ו ,'י 'י ן"יודי שני של בציור בשמו הכניסם
 ויהיו ,ה"יהו לחשבון עולים שהם ,ביניהם

 ן"יודי בשני שלהם בפנים בפניוירים ומצ
 הכתוב אמר ולכן .'ו באות שלהם טםובח

 אותם אלה ".אראנו צורים מראש כי"
ירים ו מצויהיו ,הקדוש השם של ציורים

 ,'י 'י שהם ,נכבדים לוחות בשני בפניהם
 אותם ריצי ועוד .עליהם חרות הוא 'שו

 הם 'וו ה"י זו ,העליונה זוגו בבת דור לכל
 של באותם אותם ריוצי ,שניהם של היחוד

 עמוד ישראל שהוא ,להשלמע ציור
 ,ותחתונה עליונה שכינה כולל ,האמצעי

 שמע וקריאת ערבית שמע קריאת שהם
 ובשר מעצמי עצם" נאמר ועליהם ,שחרית
  ".מבשרי

åäé øöééå"éäìà ä" íãàä úà í)æ á úéùàøá (
á÷ àðîæ àåääá ìàøùé ïéìà" ïéøåéöá ïåì øééö ä

 àðîæ àåääá øöééå éúàã àîìòå ïéã àîìòã
á÷" äáã àøåéöá äéîùá ïåì ìééò 'éãåé"é ï 'é 'å '

 ïé÷ìñ ïåðéàã åäééðéáïåáùçìåäé " ïåäéå ä
ïéôðàá éåôðàá ïéøééåöîàéãåé ïéøúá ïåäìéã " ï
å úàá ïåäìéã àîèåçá ' àø÷ øîà àã ïéâáå

)è âë øáãîá ( ïéìà åðàøà íéøåö ùàøî éë
 ïéøééåöî ïåäéå àùéã÷ àîùã ïéøåéö ïåðéà

 ïéøúá åäééôðàáïéøé÷é ïéçåìáé ïåðéàã  'é ' åäéàã
å 'øåã ìëì ïåì øééö ãåòå åäééìò úåøçâ úáá 

äàìò äéâåæãé àã "å ïåðéàå ä 'åäééåøúã àãåçéä 
àìéòìã àøåéöã ïåðéàá ïåì øééöåå ìàøùé åäéàã 

 äàúúå äàìò àúðéëù ìéìë àúéòöîàã àãåîò
÷ ïåðéàã"÷å úéáøò ù" øîúà åäééìòå úéøçù ù

)âë á úéùàøá( éøùáî øùáå éîöòî íöò:  

 בגן ישראל את נטע זמן באותו ומיד
 'ה ויטע" שכתוב זהו ,הקדוש העדן

 השכינה זו "גן" .אמאו אבא ,"אלהים

 àúðâá ìàøùéì ïåì òèð àðîæ àåääá ãéîå
ää àùéã÷ ïãòã" ã)ç á úéùàøá (åäé òèéå"äæ 

éäìà"áà í"îàå à"àçâ " äàúú àúðéëù àã ï
                                                           

 ).נ"ש) (מ"א(ל בעיינין "ל דצ"נ. ויהון מצויירין באנפוי באנפין א
 ).מ"מ) (מלכות(כמה בסוף לוחות הם חכמה בראש וח' ב ב
 ).מ"מ(מישראל ' אבא צייר בכל א' פי ג
 ).מ"מ(ונודע שחכמה בבינה ' שהיא אימא שהיא ה ד
 ).מ"מ(מלכות ' א ומזווגם בגנתא דעדן פי"א שמייחד או"הוא ז' פי ה
å "é àã äàìò"å ïåðéàå ä 'ìéòìã àøåéöã ïåðéàá ïåì øééöå åäééåøúã àãåçéà "øâä úåäâäá ÷çîð"à , àúéà åîå÷îáå

"ááå äàìéò"å åäéàã äàúú æ 'àìéòìã àøåéöá ïåì øééö åäééååøúã àãåçé." 

 ).הערת הזוהר(א "כח ע ז
  .א" נמחק בהגהות הגר–  אבא ואמאח
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 את" .העליונה האם זו "עדן" .התחתונה
 נטע תהיה היא ,האמצעי העמוד זה "האדם

 ותהיה ,לעולם ממנו תזוז ולא ,זוגו בת שלו
 הקדוש םאות נטע וישראל .שלו העדון
 ,בעולם הקדוש נטע זמן באותו ,הוא ברוך
 ידי מעשה מטעי נצר" שנאמר כמו

  ".להתפאר

ãò äàúú àúðéëù" íãàä úà äàìò àîà àã ï
ã òèð àäú éäéà àúéòöîàã àãåîò àã äéìé

 àðåãò àäúå íìòì äéðî æåæú àìå äéâåæ úá
á÷ ìàøùéå äéìéã" àòèð àðîæ àåääá ïåì òèð ä

 øîà úàã äîë àîìòá àùéã÷)àë ñ äéòùé (
øàôúäì éãé äùòî éòèî øöð:  

 כל" .ואמא אבא "אלהים ה"יהו ויצמח"
 זה "למאכל וטוב" .צדיק זה "נחמד עץ

) מוכן( @מזמין הוא שבו האמצעי העמוד
 הצדיק מתפרנס ולא .בו שהכל לכל ןמזו

 צריכים ולא ,ממנו שכינההו ,ממנו אלא
 נזונים כולם אלא )שלהם( התחתונים את

 לשכינה היה לא שבגלות .ידו על למטה
 של ברכות י"בח אלא מזון העולמים י"ולח

 מזון יהיה הוא זמן באותו אבל ,התפלה
 יהיה ,החיים עץ שהוא "החיים ועץ" .לכל

 מעץ גם ולקח" בו שנאמר ,גןה בתוך נטוע
 לא השכינה ועל ".לםולע וחי ואכל החיים
 ,רב ערב שהם ,האחר צד של העץ שולט
 בה תקבל ולא ,"ורע טוב הדעת עץ" שהם
 ואין ינחנו בדד 'ה" שכתוב זהו ,המאוט עוד
 גרים מקבלים לא ולכן ".נכר אל עמו

 גפן כמו השכינה ותהיה ,המשיח לימות
 יהיו וישראל .אחר ממין נטע מקבלת שלא

 ,פיוי עליהם ויחזר ,למראה נחמד עץ כל
 תפארת ארץ משמים השליך" בו שנאמר
 נדחים "ורע טוב הדעת ועץ" ".ישראל

 ,בהם מתערבים ולא מתדבקים ולא ,מהם
 ורע טוב הדעת ומעץ" בישראל נאמר שהרי

 להם להיוג .רב ערב שהם ,"ממנו תאכל לא
 גרמו וממנ ואכל שביום ,הוא ברוך הקדוש
 ובית ראשון בית שהם ,אבדות שתי שאבדו

 ,"תמות מות ממנו אכלך ביום כי" זהו .שני
 ויבש יחרב שצדיק שגרמו והם .םיפעמי
 ובבית ,עליונה שכינה שהיא ,ראשון בבית

 ונהר" זהו .תחתונה שכינה שהיא ,שני
 'בה יחרב ,)'ו (זה ונהר ,"ויבש יחרב

 'הי שפע ממנו סתלקהש בגלל ,תחתונה

åäé çîöéå"éäìà ä" í)è á úéùàøá(  àáà
àîàåàéãö àã ãîçð õò ìë " àã ìëàîì áåèå ÷

 àúéòöîàã àãåîò]àåäáã) [àåääáã(á ïéîæ 
]ð"àðéîæ à[ ñðøôúà àìå äéá àìëã àìëì ïåæî 

 ïéëéøö àìå äéðî àúðéëùå äéðî àìà ÷éãö
 ïéàúú)ïåäìéã ( äéãé ìò àúúì ïéðåæð åäìåë àìà

 àúåìâáãçìå àúðéëùì äåä àì" àðåæî ïéîìò é
çá àìà"éâ àðîæ àåääá ìáà àúåìöã ïàëøá 

 àðìéà àåäã íééçä õòå àìëì àðåæî àäé åäéà
 äéá øîúàã àúðâ åâá òéèð àäé ééçã) úéùàøá

âáë  ( íìåòì éçå ìëàå íééçä õòî íâ ç÷ìå
 àøçà àøèñã àðìéà äìò àèìù àì àúðéëùå

ïåðéàã áø áøò ïåðéàãããä õò òøå áåè úòä àìå 
ää àîè ãåò äá ìá÷ú" ã)áé áì íéøáã (åäé" ä

âáå øëð ìà åîò ïéàå åðçðé ããá" ïéìá÷î àì ã
 àìã àðôâë àúðéëù àäúå çéùîä úåîéì íéøâ
 õò ìë ïåäé ìàøùéå àøçà àðéîî àòèð àìá÷î
 øîúàã àøôåù åäééìò øæçúéå äàøîì ãîçð

 äéá)à á äëéà ( úøàôú õøà íéîùî êéìùä
àøùé àìå åäééðî ïééçãà òøå áåè úòãä õòå ì

 àäã ïåäá ïéáøòúî àìå ïé÷áãúî>øîúà <
)àúéà( ìëàú àì òøå áåè úòãä õòîå ìàøùéá 

 åðîî)æé á úéùàøá (áø áøò ïåðéàãå ïåì éìâå 
á÷"ìëà íåéáã äåá åãáàã åîøâ åðîî  ' ïéãáà

 íåéá éë åäéà àã éðù úéáå ïåùàø úéá ïåðéàã
åîú úåî åðîî êìëàá ú 'øâ ïåðéàå íéîòôé åî

 àúðéëù éäéàã ïåùàø úéáá ùáéå áøçé ÷éãöã

                                                           

 .'ו אות ז"א ובהגהות מהרח" סה עד וזוהר אחרי מות"ש כה ע"הקדו' עי א
á á)ôã”å ( àúéà"àåä äéáã." 

תצא ' ועיין בפ' ח ברכאן דצלותא בזמן הגלות וכן איתא בתי"גליון מכאן נראה שגם הצדיק נזון מי ג
  ).א"ד(' רעח א

 ).הערת הזוהר(סוף תצא  ד
 ).מ"מ(א בתוך הגן שהיא מלכות לבטל שליטת עץ הדעת שהוא ערב רב "ועץ החיים שהוא ז ה
). ב"ב קכט ע"ה ח"דע(לעיל הערה ' ה כלל הגליות והצרות עד ביאת המשיח ועיקבלת הערב רב גרמ ו
' ז תיקון נ"א על תיקו"בהגר' ועי. ד שמונה רשימה של מקומות בזוהר המדברים בענין זה"ש כג ע"הקדו' ועי

 .ב"זהר כי תצא רעז ע' ועי. בארוכה) ג"צז ע(
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àã äàúú àúðéëù éäéàã éðù úéááå äàìò   .סוף איןל
åäéàà) ä èé äéòùé (àã øäðå ùáéå áøçé øäðåá 

äá áøçé 'äàúúâéã åòéáð äéðî ÷ìúñàã ïéâá  '
óåñ ïéàìã:  

 העם ,מהגלות ישראל כשיצאו ומיד
 ויבש חרב שהיה נהר מיד ,לחוד הקדוש
 ,'ו זה ,"מעדן צאוי ונהר" בו נאמר

 העמוד זה "ונהר" ".הגן את להשקות"
 .העליונה אמא זו "מעדן צאוי" .האמצעי

 ,תחתונה שכינה זו "הגן את להשקות"
 אז" ובישראל במשה נאמר זמן שבאותו
 ,נהר 'נ ,עדן 'ע שהוא ,בענג ,"'ה על תתענג

  ,"' וגומשה ישיר אז" הכתוביתקיים ו .גן 'ג

å àùéã÷ àîò àúåìâ ïî ìàøùé ïå÷ôéã ãéî
 äéá øîúà ùáéå áøç äåäã øäð ãéî ãåçì

)é á úéùàøá ( ïãòî àöåé øäðå>å àã'< úå÷ùäì 
 ïãòî àöåé àúéòöîàã àãåîò àã øäðå ïâä úà
 àúðéëù àã ïâä úà úå÷ùäì äàìò àîà àã
 ìàøùéáå äùîá øîúà àðîæ àåääáã äàúú

)ãé çð íù (åäé ìò âðòúú æà"á äò åäéàã âðò '
ð ïãò 'â øäð 'å ïâà àø÷ íéé÷ú)à åè úåîù ( æà

åâå äùî øéùé'  
   åë/á  

 לערב ויתהפך ,"ישיר" אלא נאמר לא שר
 עובדי העולם מותוולא ע"לנג ג"ענ רב

 בהם שפרח והמצרים שפרעה כמו ,ם"עכו
  .ג"ענ יהיה לישראל אבל ,אבעבועות שחין

 áø áøòì êôäúàå øéùé àìà øîàð àì øù
òð"âðì â"òäàîìòã ïéîåàìå åëòò "í àðååâë 

 úåòåáòáà ïéçù ïåäá çøôã éàøöîå äòøôã
ðò àäé ìàøùéì ìáà"â:  

 הגן את להשקות מעדן יצא ונהר" וזהו
 : שהם,"ם יפרד והיה לארבעה ראשיםומש
 הרוצה זמן ובאותו .ימין זרוע דחס

מושקים  מיכאל ומחנה ,ידרים להחכים
 .שבטים יושנ יהודה מטה ועמו ,ממנו

 הרוצה זמן ובאותו .שמאל זרוע גבורה
מושקים  ל ומחנה גבריא,להעשיר יצפין

 שוק נצח .שבטים ושני דן מטה ועמו ,ממנו
 ,נוריאל של מחנהמושקים  וממנו ,ימין

 הוד .עמו שבטים ושני ראובן מטה ועמו
 והוא" ליעקב נאמר שעליה ,שמאל שוק

 åäéà àãå)é á úéùàøá ( ïãòî àöåé øäðå
 äòáøàì äéäå ãøôé íùîå ïâä úà úå÷ùäì

ñç ïåðéàã íéùàø" àðîæ àåääáå àðéîé àòåøã ã
àëéî äðçîå íéøãé íéëçäì äöåøä"ìå ïéé÷ùúà 

øåáâ ïéèáù ïéøúå äãåäé äèî äéîòå äéðî" ä
àòåøã øéùòäì äöåøä àðîæ àåääáå àìàîù 

àéøáâ äðçîå ïéôöé" äéîòå äéðî ïéé÷ùúà ì
öð ïéèáù ïéøúå ïã äèî" äéðîå àðéîé à÷åù ç

 ïéé÷ùúà]àéøåðã àééøùî"ìæ) [àéøåð ïééøùî"ì(ç 
åä äéîò ïéèáù ïéøúå ïáåàø äèî äéîòå" ã

                                                                                                                                                                                     

מאן הוא עדן ' ץ ב"ריאת עדן דבאידרת האזינו רולאו למימרא דאימא עילאה איתק. ב עיין”ויקהל רי ע א
א "ב כתב דנקרא עדן לגבי ז"הרש). א"ד(ק בינה היא היוצאת מעדן שהיא חכמה "דא חכמה עילאה אלא ה

  ). א"נ(
á) ð"å à'() ôã"îá àåä ïëå å"î.( 

 ).נ"ש(ל "כצ' תתאה כו' עלאה ויבש בה' וחרב בה ג
 ).מ"מ(א "ה ואינו מאיר לז"ס ב"ועלה אבא לא, א מוחין דאבא שבתוכו"שנסתלקו מז' פי ד
וזוהר פקודי רב ] ב"יג ע[תקונים בהקדמה סוף דף יא . שפחה רעה שהיא הקליפה מתהפך לה ענג לנגע ה

ח שער מט פרק ו "ע' עי". אין בטובה למעלה מענג ואין ברעה למטה מנגע: "ד"ב מ"י פ"ס' עי). א"ד(ב "ע
 . הפך ענג דקדושה היא,הנגע הוא דכורא דנוגה: ל"ז

 ).ו"לש(ב "ג קיח ע"ח ו
ועטם שאמר נוריאל שהוא מצד הגבורה ולא , לכך אמר דאיהו בנצח, כיון דאיהו בנצח ואיהי בהוד ז

  אוריאל שהוא מצד החסד
 ).מ"מ(לפי שנצח גם הוא לבר מגופא שהוא דין לכך אמר נוריאל 

 ).ו"לש(א "ג רכה ע"ח' עי ח
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 מחנהמושקים  וממנו ,"ירכו על לעוצ
 ,הגלות רפואת על נהוממ שהוא ,רפאל
  .שבטים ושני אפרים מטה ועמו

åä"àìàîù à÷åù ãà á÷òéì øîúà äìòã 
)áì áì úéùàøá (åëøé ìò òìåö àåäåá äéðîå 

 àééøùî ïéé÷ùúà)ã(ìàôøâ ìò àðîî åäéàã 
àúåìâã àúååñàã ïéøúå íéøôà äèî äéîòå 

ïéèáù:  
 לארבעה והיה יפרד ומשם" אחר דבר
 שנכנסו ארבעה אותם אלה ,"ראשים
 שונה פי שהוא ן"בפישו נכנס אחד .לפרדס
 קבור הוא ושם ן"בגיחו נכנס השני ,הלכות
 ".גחון על הולך כל" בו שנאמר אותו

 אשר לגבר" נאמר עליו ,ל"א גבר ,ל"גבריא
 ידע ולא ".בעדו אלוה ויסך נסתרה דרכו
 שהתגלה הזה היום עד קבורתו את איש
 שלישי .ברמיזא לחכימא ודי רמז וזהו ,שם

 מחדדת לשון וזו ,קל חד ,ל"בחדק נכנס
 שהוא ת"בפר נכנס רביעי .לדרשה קלה
 עזאי ובן זומא בן .ורביה פריה שבו ,המח

 לוקים היו ,התורה שלקליפות ל כנסושנ
 בו נאמר ,במח שנכנס עקיבא רבי .בהם

  .בשלום ויצא בשלום שנכנס

 íéùàø äòáøàì äéäå ãøôé íùîå øçà øáã
ñãøôì åñðëðã äòáøà ïåðéà ïéìàä ìàò ãç 

åùéôá"úåëìä äðåù éô åäéàã ïå ìàò àðééðú 
åçéâá"ïæ äéá øîúàã àåää øåá÷ àåä ïîúå 

)áî àé àø÷éå(àéøáâ ïåçâ ìò êìåä ìë " øáâ ì
ìàç øîúà äéìò )âë â áåéà ( åëøã øùà øáâì

äøúñðèåìà êñéå " úé øáâ òãé àìå åãòá ä
äéúøåá÷é àãå ïîú àééìâúàã ïéãä àîåé ãò 

àæéîøá àîéëçìå æîø åäéààé ìàò äàúéìú 
÷ãçá" àì÷ àãéãç àðùéì àãå ì÷ ãç ì

àùøãìáéøôá ìàò äàòéáø "àçåî åäéàã úâé 
 äéáãäéáøå äéøôãé éàæò ïáå àîåæ ïá ]ã[ åìàò

àáé÷ò éáø ïåäá ïà÷ì ååä àúééøåàã ïéôéì÷áåè 

                                                                                                                                                                                     

ד "א שהו"ז פב ע"תיקו'  עי).א"נ(ד "והוא נגד הו, מכאן משמע דבירך שמאל אחז המלאך ליעקב א
הוא ' אלא הביאור הוא שמאחר שנוק, ב משמע שהיה בנצח ולא בהוד"אמנם לעיל כא ע, מתקשר בשמאל

וממילא שייך לומר בשניהם היה הצליעה על יריכו , א לכן נצח שלו הוא בסוד הוד שלה"א עם ז"בסוד אב
 ).ג והלאה"א ע ע"כללים ח(

 .אם זה נצח או הודב ודברינו שם "לעיל כא ע' עי ב
 ).מ"מ(לפי שמלכות אחוזה בהוד ורפאל מצד המלכות  ג
 ).א"ד(רפואת הגלות ' פי ד
ב "ה ח"אריכות דע' עי). ה"של(ח "בחייט מובא זה המאמר באורך דף ע. 'אלין אינון ארבעה דנכנסו כו ה
 .'וד' ג סימנים ג"פט ע

זאי הו אפה שונה הלכות שהיה אומר כל חכמי ובן ע). א"נ(מ "א. דפרדס' ל פשט הלכה ולזה רמז בפ"ר ו
  ).מ"מ(ישראל לפני כקליפת השום 

 ,זהר כאןה דברי את א"הגר שפירש מה פ"ע הוא ,'א שיטה :כאן' יש כמה שיטות איך לפרש כל א
 קא דף נד תיקון (התיקונים שיטת הוא ,'ב שיטה). ב"ע א"ע עמוד כט דף (אור יהל בספר פקודי בהיכלות

 מערב פרת, נוריאל אוריאל מזרח חידקל, מיכאל דרום גיחון, גבריאל צפון הוא פישון כי ואמר שם) א"ע
', ג שיטה. בזה חלוקים הזוהר עם התיקונים כי, )שם ג"ע ריש(' הנז אור וביהל א"ע שם א"הגר ואמר. רפאל
 .בראשית זוהר בכוונת שם אמר) אורייתא ה"ד סוף א"ע שם (בתיקונים עצמו א"הגר כי הוא
 ).מ"מ(משה רבינו  ז
 ).מ"מ(ל משה הוא גבר אל כמו איש האלהים "ר ח
 ).מ"מ(דרכו שהו אדרך קבורה נסתרה , ה"שהוא מרע ט
ב וזוהר תרומה קמא מבואר שענין הקבורה הוא כסוי הקליפה סביב גבול "מנחת יהודה דף עט ע י

  ).א"ד(הקדושה 
  ).מ"מ( אמר לחכימא ברמיזא וסוד זה ראוי להעלימו לכך' וכו, משה קבור נגד פעור יא
,  סוד משה הוא תורתו הלכה למשה מסיני שהוא הסוד והוא גנוז ברמז,ל" ז,ד"ח ע"ב כ" יהל אור ח'עי

 . כ"ע
 ).מ"מ(הוא בן זומא שהיה דרשן  יב
 ).מ"מ(הם סודות התורה  יג
 ).ו"לש(ב "וכן הוא בבכורות נה ע יד
 ).הערת הזוהר(פקודי רנד  טו
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>ã< ÷ôðå íìùá ìàòã äéá øîúà àçåîá ìàò
íìùáà:  

 הייתי אחד יום ,אבא ,אלעזר רבי אמר(
 שאמר מהו ,החברים ושאלו ,המדרש בבית

 שיש לאבני כשתגיעו לתלמידיו עקיבא רבי
 תסתכנו שמא מים מים תאמרו אל טהור

 יכון לא שקרים ברוד" שכתוב ,בעצמכם
 ואמר ירד הזקנים זקן נתייםבי ".עיני לנגד
 ,לו אמרו .עוסקים אתם במה ,רבנן ,להם
 לתלמידיו עקיבא רבי שאמר בזה ודאי

 ודאי ,להם אמר .'וכו שיש לאבני כשתגיעו
 בישיבה פרשוה והרי ,כאן יש עליון סוד

 ,םלכ ירדתי תטעו שלא וכדי ,העליונה
 עליון סוד שהוא ,ביניכם זה סוד לגלות
 טהור שיש אבני בודאי. הדור מבני טמיר

 והם ,טהורים מים יוצאים שמהם הם
 שהוא 'ו .ובסוף בראש 'א באות רמוזים

 שאוכל מי ,"החיים עץ" הוא ביניהם נטוי
 האלה ם"היודי ושני ".לעולם וחי" ממנו

 יצירה ,יצירות שתי והם ,"וייצר"ב רמוזים
 והם .התחתונים של ויצירה העליונים של

 תעלומות ,בסוף וחכמה בראש חכמה
 עליונה מחכמה תעלומות הם ודאי ,חכמה
 עינים שתי כנגד והם. עליון כתר שתחת
 .הגדול לים יורדות דמעות שתי שבהם
 הלוחות משני שהתורה בגלל ,ירדו ולמה
 זכו ולא לישראל מוריד משה היה הללו
 ביתל אבדן גרם הוז ,ונפלו ונשברו ,בהם

 'ו שפרח בגלל ,נפלו ולמה .ושני ראשון
 להם ונתן ,"וייצר" של 'ו שהוא ,מהם

)>ð"à <à"øá éáá àðéåä ãç àîåé àáà øæòìà 
àã åäéð éàî àééøáç åìéàùå àùøãî" àáé÷ò ø

øåäè ùéù éðáàì åòéâúùë éåãéîìúìâ ìà 
íéî íéî åøîàúã åëééîøâ ïåðëúñú àîù 

 áéúëã)æ à÷ íéìäú ( ãâðì ïåëé àì íéø÷ù øáåã
 ïåì øîà úéçð à÷ ïéáñã àáñ àä éëäãà éðéò
 àäá éàãå äéì åøîà ïåìãúùú à÷ éàîá ïðáø

àã" ùéù éðáàì åòéâúùë éåãéîìúì àáé÷ò ø
åëå ' àäå àëä úéà äàìò àæø éàãå ïåì øîà

ìò àúáéúîá äåî÷åà ïåòèú àìã ïéâáå äà
 ïéâáå åëì àðúéçðãåëééðéá àã àæø àééìâúàä 

 éðáà éàãåá àøã éðáî àøéîè äàìò àæø éäéàã
ïééëã ïééî ïåäðîã ïåðéà øåäè ùéùå ïåðéàå ïé÷ôð 

à úàá ïéæéîø'å àôåñå àùéø  ' éåèð åäéàã
åäééðéáæ )å( íééçä õò åäéà]ïàî[ éçå äéðî ìéëàã 

á ïéìàå íìòì 'éãåé" ï ïåðéàå øöééåá ïéæéîø ïåðéà
ïéàúúã äøéöéå ïéàìòã äøéöé úåøéöé ïéøúç 

 úåîåìòú óåñá äîëçå ùàøá äîëç ïåðéàå
äàìò äîëçî úåîåìòú ïåðéà éàãå äîëçè 

á ìá÷ì ïåðéàå äàìò øúë úåçúã 'ïåäáã ïéðééòé 
åúçð éàîàå àáø àîéá åúçð ïéòîã ïéøúàé ïéâá 

ïéìà ïéçåì ïéøúî àúééøåàã) ïéìà( äùî äåä 
 àãå åìôðå åøáúàå ïåäá åëæ àìå ìàøùéì úéçð

                                                                                                                                                                                     

' עי). ו"לש(ל נד "ג צ"ותיקון ס' ל מ"ו צ"תיקון ט). א"ד(א וצא תקון סג ”קא עתקונים תקון טו דף  א
 .ב"ב כח ע"אריכות ביהל אור ח

ד ותקונים "ופקודי רכ). ו"לש(ב "ל פנחס רמו ע"צ). א"ד(א ”מ סוף דף קא ע"כל המצוין הודפס גם בר ב
  ).א"נ(ב "הרש. 'א א"ק

 ).מ"מ(ם שנשברו לוחות התורה הראשוני' והם ב, הם אבא וברתא ג
, ד סימן יא באריכות"ב קו ע"ה ח"דע' עי). א"ד(פרדס בשער ערכי הכינויים בערך שיש וסוף תקון כד  ד

 .'ג סימן ה"וכן צב ע
 ).נ"ש) (מ"א(ל לפיכך ירדת כדי שיתגלה סוד זה ביניכם "ר. 'ובגין דאתגלייא רזא דא בינייכו כו ה
החסדים ' פי. ה לפרדס"ב ד"ז קא ע”א על תיקו”בהגר' ועי.  עגב כט"יהל אור ח). ו"לש(א "ז קמ ע"תיקו ו

 ).מ"מ(והשפע מהם בא לעולם יצירה דעילאין אבא האציל עולם האצילות 
 ).ו"לש(ב "ג רכג ע"ח' עי ז
 ).מ"מ(ע "מלכות האצילה לבי ח
', ונודע כי אבא יונק ממזל הח, א"חכמה ומלכות שרשם ממוחא סתימאה שתחת גולגלתא דא' פי ט

דתחות כתר עילאה וקראם , ש אינון תעלומות מחכמה עילאה"וז, ואבא יסד ברתא, שהוא ממוחא סתימאה
 ).מ"מ(אבא נעלם בפרצופי האצילות ומלכות נעלמת בהיכלותיה , תעלומות שהם נעלמים

 ).הערת הזוהר(א "שמות יח ע י
 ).מ"מ( ט"ר היא ששם מט"התרין דמעין אחרנין מסטרא דעץ הדעת טו' פי יא
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 ,"ורע טוב הדעת עץ" של מצד אחרים
 מימין .תריוה סוריבא תורה נתנה שמשם

 עקיבא רבי אמר ולכן. מות ומשמאל חיים
 אל טהור שיש לאבני כשתגיעו ,לתלמידיו

 בניא שוקלים תהיו לא ,מים מים תאמרו
 ,"וייצר" של ן"יודי שני שהם( ,טהור שיש

 לאבנים )תחתונה וחכמה עליונה חכמה
 חכם לב" שמשם ,ומות חיים שהן אחרות
 אלא ,עוד ולא ".לשמאלו כסיל ולב לימינו
 של הֶלֶאְש בגלל ,עצמכםאת  כנותתס אתם

 ואבני ,רודיבפ הם "ורע טוב הדעת עץ"
 ואם .כלל רודיפ בלי ביחוד הן טהור שיש

 מהם החיים עץ הסתלק שהרי תאמרו
 לא שקרים ברוד" ,רודיפ ביניהם ויש ונפלו

 רודיפ שם אין שהרי ,"עיני לנגד יכון
 באו .מאלה היו שנשברו הֶלֶאְש ,למעלה
  לנשק

åìôð éàîàå éðùåàå çøôã ïéâá  'å åäéàã åäééðî '
 áåè úòãä õòã àøèñî ïéðøçà ïåì áéäéå øöééåã
 øúäå øåñéàá àúééøåà úáéäééúà ïîúîã òøå

âáå àúåî àìàîùîå ééç àðéîéî"à ã" àáé÷ò ø
éâúùë éåãéîìúì ìà øåäè ùéù éðáàì åò

 ùéù éðáà ïéìé÷ù ååäú àì íéî íéî åøîàú
 øåäè]ð"á ïåðéàã à ' äàìò äîëç øöééåã ïéãåé

äàúú äîëçå[ àúåîå ééç ïåðéàã ïéðøçà ïéðáàì 
 ïîúîã)á é úìä÷ ( ìéñë áìå åðéîéì íëç áì

 åëééîøâ ïåðëúñú ïåúà àìà ãåò àìå åìàîùì
ðéà òøå áåè úòãä õòã ïéìàã ïéâá àãåøôá ïå

 àãåøô àìá àãåçéá ïåðéà øåäè ùéù éðáàå
ììëá åäééðî íééçä õò ÷ìúñà àäã ïåøîéú éàå 

 ïåëé àì íéø÷ù øáåã åäééðéá àãåøô úéàå åìôðå
 ïéìàã àìéòì àãåøô ïîú úéì àäã éðéò ãâðì

à÷ùðì åúà ååä ïåðéàî åøáúàã  
  æë/à  

  :)åäééðî ÷ìúñàå çøô äéìâ  ).מהם והסתלק פרח אותו
 בודאי ,"מעדן יצא ונהר" אחר דבר
 קליפות אין שם החיים בעץ למעלה
 אבל ".רע יגורך לא" שכתוב זהו ,נכריות

 ,נכריות קליפות בודאי יש שלמטה בעץ
 שהוא ,אנפין זעיר של עדן בגן נטוע והוא
 של העליון העדן שגן .ן"מטטרו ,חנוך

יא של ערבוב שם אין ,הוא ברוך הקדוש
 זה ובגלל ,ְוִעֵּקׁש ִנְפָּתל שם להיות קליפות

 לומר כלנוי ."' וגומעדן יצא ונהר"
 ,שלו דוןימע "מעדן צאוי" ן"במטטרו

 ,שלו הפרדס ,שלו הגן "הגן את להשקות"
 .ואלישע זומא ובן עזאי בן לשם שנכנסו

 ,ע"ר זה ומצד ב"טו זה מצד שלוקליפות ו

 øçà øáã)ùàøáé á úé ( ïãòî àöåé øäðå
àìéòì éàãåáã íééç õòá )ã( ïéôéì÷ úéì ïîú

ää ïéàøëåð" ã)ä ä íéìäú ( ìáà òø êøåâé àì
àúúìã õòáä åäéàå éàãå ïéàøëåð ïéôéì÷ úéà 

ïéôðà øéòæã ïãòã àúðâá òåèðå êåðç åäéàã 
ïåøèèîæâã "á÷ã àìéòìã ò"ïîú úéì äç 

àã ïéâáå ù÷òå ìúôð ïîú éåäéîì àîåèøò øäðå 
åâå àöåé 'øîéîì àðìéëéè  ïãòî àöåé ïåøèèîá

äéìéã ïåãòîé ñãøô äéìéã ïâ ïâä úà úå÷ùäì 
äéìéãàé òùéìàå àîåæ ïáå éàæò ïá åìàò ïîúã 

åè àã àøèñî äéìéã ïéôéì÷å" àã àøèñîå á

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(מ "א. 'וזהו לתת חסר ו א
 ). א"ד(נג וקנז וזוהר סוף כי תצא ' ש ד"מנחת יהודה דף מט גירסא אחרת וע ב
 ).ה"של(ביאור מאמר זה כולו בחייט דף נג  ג
 .ב"ב כח ע"יהל אור ח' ועי. נמחק ביהל אור ד
 ).מ"מ(א דיצירה "ט שהוא ז"הוא מט ה
ששם אין , אצילות' דגן עדן דלעילא פי, א"ט שהוא ז" מטשהיא גן של, נטוע ביצירה' א הנז"ז' פי ו

 ).מ"מ(ש וכבודי לאחר לא אתן "לקליפות אחיזה כמ
 ).א"ד(ע עליון ותחתון ושני מטטרון קטן וגדול "לפי שיש שני ג ז
ל "ור. 'לית תמן ערטומא למהוי תמן נפתל ועקש וכו). א"נ(ב "ערטומא ערבוביא דקליפין הרש' פי ח

ן קושיות "ה יכא תמן שום קושיא ופירוקא רק תורת אמת אבל במתיבתא דמטטרו"במתיבתא דקב
 ).נ"ש) (מ"א(ופירוקים שהם קליפות 

èøîéîì àðìéëé  –øâä úåäâäá ÷çîð "à.  
 ).מ"מ(מלכות דאצילות ששם מתעדן  י

 )מ"מ(יצירה ' פי). הערת הזוהר(ד "תיקון כ יא
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 טמאה ,ופסול כשר , והיתראסור וזה
  .וטהרה

ø" äàîåè ìåñôå øùë øúäå øåñéà àãå ò
äøäèåà:  

 זה כך ,רבי רבי ,ואמר אחד זקן עמד
 אלא ,נקרא לא הוא החיים ץע אבל ,ודאי

 אחת יצירה "וייצר" ,הדבר סוד הוא כך
 הדעת עץ" וזה ,לרע אחת ויצירה לטוב
 החיים מצד ,קטן אדם זה עץ ".ורע טוב

 יצירות שתי שם ,ממנו המות ומצד ממנו
 וייצר" נאמר ועליו , והיתרסוריא שהם שלו

 ".האדמה מן עפר האדם את אלהים 'ה
 שכינה זו ,"חיים נשמת באפיו ויפח"

 ועץ" נאמר ועליה .תשובה "עדן" ,עליונה
 ,עיהאמצ העמוד זה ,"הגן בתוך החיים

 ,הם קשרים שלשה .תחתונה שכינה "ןהג"
 האדם ויהי" ובהם ,אצלו ונפש רוח נשמה
 נקרא] וכך[ מפיו ממש שהוא ,"חיה לנפש

 שאמר מיד ,חיים נשמת שהיא לשכינה
 ,שמעון רבי אמר .למעלה עלה אלו דברים
 ובודאי ,מלאך היה זה בודאי ,חברים

  .מקום מכל לנו יש מיכהת

àáñ ãç í÷á éàãå àåä éëä éáø éáø øîàå 
 àåä éëä àìà åäéà éø÷úà àì íééç õò ìáà

äìîã àæøâ äøéöé ãçå áåèã äøéöé ãç øöééå 
 àã õò òøå áåè úòãä õò åäéà àã òøã>íãà <

)à'(àøéòæ ã àøèñîå äéðî íééçã àøèñî 
î àúåîãá ïîú äéð ' øåñéà ïåðéàã äéìéã úåøéöé

 øîúà äéìòå øúäå)æ á úéùàøá (åäé øöééå" ä
éäìà" åéôàá çôéå äîãàä ïî øôò íãàä úà í

äàìò àúðéëù àã íééç úîùðäàúáåéú ïãò å 
 øîúà äìòå)è íù( íééçä õòåæ àã ïâä êåúá 

âä àúéòöîàã àãåîò"äàúú àúðéëù ïç úìú 
 àçåø àúîùð ïåðéà ïéøéè÷ ïåäáå äéáâì àùôð

 éø÷úà ùîî åéôî åäéàã äéç ùôðì íãàä éäéå
 ïéìî øîàã ãéî íééç úîùð éäéàã àúðéëùì

à àìéòì ÷éìñ ïéìà" éàãåá àééøáç ïåòîù ø
îñ éàãåáå äåä àëàìîéøúà ìëî àðì úéà ê:  

 אלהים 'ה ויקח" ,אחריו הפסוק פתח
 ,"ויקח" ."' וגועדן בגן חהויוינ האדם את

 אותו לקח אלא .ותוא לקח מאיפה
 ומשם" בהם שנאמר ,יסודות מארבעה

 מהם הפרידו ".ראשים לארבעה והיה יפרד
 הקדוש יעשה זה כמו .עדן בגן אותו ושם
 מארבעה שנברא אדם לבן הוא ברוך

 ומתעסק בתשובה ששב בזמן ,יסודות
 ,משם נוטלו הוא ברוך הקדוש ,בתורה

 נפשו הפריד ,"יפרד ומשם" נאמר ועליהם
 שהיא שלו בגן אותו ושם ,םמתאות

åäé ç÷éå äéøúáà àø÷ çúô"éäìà ä" úà í
åâå ïãò ïâá åäçéðéå íãàä ')åè íù ( ç÷éå]ÅîÈàï [

)ïàîå(ãî äéì ìéèð àìà äéì ìéèð  'ïéãåñéè 
áøàì äéäå ãøôé íùîå ïåäá øîúàã íéùàø äò

ïãòã àúðâá äéì éåùå ïåäðî äéì ùéøôàé àðååâë 
á÷ ãáòé àã"ùð øáì äàéãî éøáúàã  ' ïéãåñé

á÷ àúééøåàá ÷ñòúîå àúáåéúá áúã àðîæá" ä
äéì ìéèðáé ãøôé íùîå øîúà åäééìòå ïîúî 

 àúðâá äéì éåùå ïåäìéã äåàúî äéùôð ùéøôà

                                                                                                                                                                                     

à ãò àã ïâä êåúá íééçä õòå øîúà äìòå àúåáàéú ïãò"éëù ïâä à äàúú àúð)øâä úåäâä"à.( 

 .ר שהוא דרגא דחכמה ישראל סבא"ל אדה" ר-' בא כוס, ל"ג ז"ח י ע"א בתז"בהגר' עי ב
 ).א"ד(א שמרכבת מטטרון הוא עץ הדעת טוב ורע ”ב וזוהר תצא רפג ע"קון יח דף עת ג
 ).מ"מ(ט "מט ד
 ).מ"מ(בינה  ה
 ).מ"מ(בינה שנקראת תשובה ' פי ו
 ).מ"מ(חיים ' א שנק"א שיונק מאו"הוא ז ז
  ).א"ד(א "ב וזוהר תרומה קמב ע"מנחת יהודה דף נג ע. קשרים נפש רוח נשמה' האדם יש לו נשמה מג ח
 ).מ"מ(, ן דיצירה"יסודין שהם ארגמ' ה מד"ט נטלו הקב"מט' פי ט
 ).מ"מ(הוא מלכות דאצילות שמשם יניקתו  י

 ).מ"מ(ר "שאר בני אדם שאחרי אדה יא
 ).נ"ש(מלת נטיל פירושו מסיע . 'ה נטיל ליה כו"קב יב
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 "ולשמרה" ,עשה במצוות "לעבדה" ,שכינה
 ,אותה רולשמ זכה אם .תעשה לא במצוות

 ויעשה ,יסודות ארבעה על ראש יהיה הוא
 ,אחר ידי על ולא ידו על שמשקים נהר

 .עליהם ושולט אדון שהוא בו ומכירים
 ממרירות משקים הם ,התורה על עבר ואם
 האיברים וכל .עהר יצר שהוא רע של העץ
 וימררו" בהם נאמר ,יסודות מארבעה שהם

 של במרירות "וימררו" ,"' וגוחייהם את
 שהם הגוף של קדושים איברים ולגבי .מרה
 מרתה אווויב" נאמר עליהם ,הטוב מצד
 כדוגמא ."' וגוממרה מים תולשת יכלו ולא

 חייהם את וימררו" ,המשנה בעלי אמרו וז
 בקל ,"מרחוב" .שיאובק ,"קשה דהובעב

 ובכל" .הלכה בוןיבל ,"ובלבנים" .מרווח
 כל את" .תאיברי זו ,"בשדה דהועב
  .משנה זו ,"' וגודתםועב

ôá äøîùìå äùòã ïéãå÷ôáäùòú àìã ïéãå÷à 
ã ìò àùéø àäé åäéà äì àøèðì äëæ éà ' ïéãåñé

 àãé ìò àìå äéãé ìò ïéé÷ùúàã øäð ãéáòúàå
 èéìùå ïåáø åäéàã äéá ïéòãåîúùàå àøçà
 åøéøîî ïéé÷ùúà àúééøåà ìò øáò éàå åäééìò
 ïåðéàã ïéøáà ìëå òøä øöé åäéàã òøã àðìéàã

ãî ' ïåäá øîúà ïéãåñé)ãé à úåîù (øîéå úà åø
åâå íäééç ' ïéøáà éáâìå äøîã åøéøîá åøøîéå

 åäééìò áåèã àøèñî ïåðéàã àôåâã ïéùéã÷
 øîúà)âë åè úåîù ( åìëé àìå äúøî åàåáéå

åâå äøîî íéî úåúùì ' éøàî åøîà àã àðååâë
 äù÷ äãåáòá íäééç úà åøøîéå ïéúéðúî
 ïåáìá íéðáìáå øîåçå ì÷á øîåçá àéùå÷á

ùá äãåáò ìëáå àúëìä ìë úà àúééøá àã äã
åâå íúãåáò 'äðùî àã:  

 ויורהו" בהם נאמר ,בתשובה שבים אם
 וימתקו" ובו ,החיים עץ וזה ,"עץ 'ה

ומטה "נאמר בו ש ,משיח משה וזה ".המים
 מצדו ,ן"מטטרו זה "ה"מט" ,"יהאלהים ביד

 הוא למטה כשמתהפך ,מיתה ומצדו חיים
 הוא לנחש כשמתהפך ,הטוב מצד עזר

 והקדוש ".מפניו משה וינס" ,דמי .כנגדו
 תורה והיא ,משה ביד מסרו הוא ברוך

 שהכה מיד . והיתרסוריא שבה ,פה שבעל
 הוא ברוך הקדוש אותו לקח ,בסלע בו

 להכות "ירד אליו בשבטו" בו ונאמר ,בידו
 והכל ,נחש הרע יצר הוא ט ושב.אותו בו

 ".יפרד ומשם" ,ועוד .מחמתו בגלות הוא
 שיקח שבזמן ,תורהב שעוסק האיש אשרי
 ,הזה מהגוף הוא ברוך הקדוש אותו

 להיות והולך ,משם נפרד ,יסודות מארבעה
  בארבע ראש

 ïåäá øîúà àúáåéúá ïéáééú íà)äë åè íù (
åäé åäøåéå"íééç õò àãå õò äá å÷úîéå äéáå 
 àãå íéîä]äùî[ äéá øîúàã çéùî )è æé íù (

éäìàä äèîå"éãéá íâèî " ïåøèèî àã ä
 äéøèñî êôäúà ãë äúéî äéøèñîå íééç

 êôäúà ãë áåèã àøèñî øæò åäéà äèîì
 ãéî åãâðë åäéà àéåçì)â ã íù ( åéðôî äùî ñðéå

á÷å" àúééøåà åäéàå äùîã àãéá äéì øñî ä
äô ìòáãããéî øúäå øåñéà äéáã ä äéá àçîã 

àøðéèáåá÷ äéì ìèð " äéá øîúàå äéãéá ä
)á ìàåîù'àë âë  (àçîì èáùá åéìà ãøéå äéì ä

áùå äéá" åäéà àìëå àéåç òøä øöé åäéà è
 äàëæ ãøôé íùîå ãåòå äéìéã úîçî àúåìâá
 ìéèðã àðîæáã àúééøåàá ìãúùàã ùð øá åäéà

á÷ äéì"ãî àôåâ éàäî ä ' ïîúî ùøôúà ïéãåñé
éåäîì ìéæàåæ àùéø áã'  

                                                                                                                                                                                     

רבים מטוב ורע ויש מהם שעדיין מעו, בכל פרטי דומם צומח וחי יש חלקים שנבררו מהרע לגמרי א
ר היתה לתקן ולברר חלק הזהבכדי להופכו לבחינת עץ החיים "וכל עבודתו של אדה, ר"בסוד עץ הדעת טו

שבכל עולם ועולם יש ביטוי שונה לכל פרט ) ד"לד ע(א "ב מ"י פ"ד על ס"הראב' בפי' עי). ג"ב כ ע"ה ח"דע(
 ).א"ב ס ע"ה ח"דע(ופרט מהתורה והמצוות 

, א דאצילות"שאינם מקבלים שפע מז, אזי וימררו את חייהם, סקים בפשטי התורהשתחלה היו עו' פי ב
שהוא , ה שהוא שקיו דאילנא,אז מושכים שפע משם מ, ואחר ששבו בתשובה וחזרו ללמוד סודות התורה

 ).מ"מ(ה שמשם בא השפע "א שהוא שם מ"יכוין בפנימיות ז, כשעוסק בקבלה, ש הרב"כמ, א"נפימיות הז
  ).ו"לש(ת דף טז "תיקון כה הוא הקדמ). א"ד(ותקונים תקון כה דף עד ותקון ה סוף תצא  ג
 ).מ"מ(ר שהם איסור והתיר "ט ששם טו"התורה שבעל פה במט ד
 ).הערת הזוהר(ב "לעיל ו ע ה
 ).מ"מ(י העאה נתעורר הנחש ליינק " כשהכה משה בסלע עו
 ).א"ד(חיות הכסא ' להיות ראש בד ז
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   æë/á  
 ישאונך כפים על" בהם ונאמר ,חיות

  ."'וגו
 ïåäá øîúàå ïååéç)íéìäúáé àö  ( íéôë ìò

åâå êðåàùé':  
 צו אין פרשוה הרי ,"' וגואלהים 'ה ויצו"
 ,אחרים אלהים שמשם ,זרה עבודה אלא
 שהיא העבודה תכבד שממנה ,בכבד והיא

 פרשוה והרי .כועס דֵבָכּוַה ,לו זרה עבודה
 זהו .זרה עבודה עובד כאלו הכועס כל

 כמו ,דמים שפיכות זו ,"האדם על" ".ויצו"
 החרב ,מרה וזו ,"ישפך דמו באדם" שנאמר

 ואחריתה" שנאמר כמו ,המות מלאך של
  ".פיות כחרב חדה כלענה מרה

åäé åöéå"éäìà ä"åâå í ')æè á úéùàøá ( àä
ò àìà åö úéì äåî÷åà"íéøçà íéäìà ïîúîã æà 

 äãåáò éäéàã äãåáòä ãáëú äðîã ãáëá éäéàå
 ñòåëä ìë äåî÷åà àäå ñòåë ãáëäå äéì äøæ

ò åìàëò ãáå" åöéå åäéà àã æ]íãàä ìò[ 
)æè á úéùàøá ( úàã äîë íéîã úåëéôù àã

 øîà)å è úéùàøá (]íãàá[ äøî àãå êôùé åîã 
 øîà úàã äîë úåîä êàìîã àáøç) ä éìùî

ã (úåéô áøçë äãç äðòìë äøî äúéøçàå  

 עליו ,טחול וזה ,עריות גלוי זה ,"לאמר"
 שלטחול ,"' וגופיה ומחתה אכלה" נאמר

 הדם מעכירות ומשקה ,עורקיםו פה ןאי
 וזהו ,פה לו מצאנו ולא ,הכבד של רוהשח

  ."' וגופיה ומחתה אכלה"

úåéøò éåìâ àã øîàìá øîúà äéìò ìåçè àãå 
)ë ì éìùî (åâå äéô äúçîå äìëà ' úéì ìåçèã

 àîãã åøéëòî àé÷ùúàå ïé÷øòå àîåô äéì
 åäéà àãå àîåô äéì àðçëùà àìå ãáëã àîëåà

çîå äìëàåâå äéô äú'  
 רקיושע ,ממרה הם דמים שופכי כל
 כולם ,מרה כשרואים מיד ,הלב של הדם

 מתכסים העריות וכל .מלפניה בורחים
 שעובר מי .הטחול של שחור בדם ,שךובח
 ,עריות וגלוי זרה ועבודה דמים שפיכות על

 אותו ודנים ,טחול מרה בכבד נשמתו גולה
 משחית ,עליהם ממונים ושלשה .בגיהנם

 ,ה"י כחשבון הם עריות ו"ט .וחמה ףא
   .'ו כחשבון אחרים וששה

 àîãã ïé÷øòã ïåðéà äøîî íéîã éëôåù ìë
 äîã÷ ïéçøá ïåäìë äøî ïàæçã ãéî àáìã
 àîëåà íãá àëåùçá ïééñëúà åäìë ïééøòå

òå àîã úëéôù ìò øáòã ïàî ìåçèã"âå æ" ò
äéì ïéðééãå ìåçè äøî ãáëá äéúîùð àéìââ 

î úìúå íðäéâáäîéçå óà úéçùî åäééìò ïðîã 
è"é ïáùåçë ïåðéà ïééøò å" ïéðøçà úéùå ä

å ïáùåçë'  
 ,עמם ושכינה בגלות ישראל שגלו לפני

 ותוער" ישראל את הוא ברוך הקדוש צוה
 לוייג היא הזו והגלות ,"תגלה לא אמך

 ובפשעיכם" שכתוב זהו .השכינה ערות
 ישראל גלו עריות גלוי ועל ".אמכם לחהוש

 וערוה .השכינה ערות וזוהי ,בגלות נהושכי
 רב וערב ,רב ערב של אמם ,ת"לילי היא זו

 ישראל של ועריות .שלה עריות הם
 לא 'וגו אביך ערות" נאמר שעליו ,שלמעלה

 תתקרב שלא 'ה 'ה בין הפרידו והם ".תגלה

 ïåäîò àúðéëùå àúåìâá ìàøùé åìâã íã÷
á÷ éðî" ìàøùéì ä)æ çé àø÷éå ( àì êîà úåøò

 àúðéëùã àúåøò éåìâ åäéà àúåìâ àãå äìâú
ää" ã)à ð äéòùé ( ìòå íëîà äçìåù íëéòùôáå

â" éäéà àãå àúåìâá àúðéëùå ìàøùé åìâ ò
 àîà úéìéì éäéà äåøò éàäå àúðéëùã äåøò
 úåéøòå äìéã úåéøò ïåðéà áø áøòå áø áøòã

 øîúà äéìòã àìéòìã ìàøùéã)æ çé àø÷éå (
ä ïéá ïéùéøôà ïåðéàå äìâú àì êéáà úåøò 'ä '

                                                           

  ).א"ד(ד "ב ורל"א ע"פנחס רל.  סמאל וכוחותיוהם הקליפות חיצונות א
לכן נאסרו , ר"מטו' שבחטא דעץ הדעת נתערב הרע בטוב וכלול כל א, א שם"א וגר"ז קה ע"תיקו' עי ב

 ).ב"ב פב ע"ה ח"דע(ה "ה ב"העריות כדי שלא להכניס את הרע בגילוי של שם הוי
 ).נ"ש) (מ"א(ך "ס קח את מט"ל דז"ונ. 'ה טחול ודיינין ליה כו"בכבד מר ג
ל שמשה קבור בגיא "ע אם כן היינו דארז"ל לפי סדר זה נמצא חמה כנגד ג"ונ. 'משחית אף וחמה וכו ד

 ).נ"ש(ק "ע ודו"מול בית פעור להשבית חמה כי שם חטאו בג
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 ובתה אשה ערות" שכתוב זהו ,ביניהם 'ו
 ,ותחתונה עליונה שכינה והם ,"תגלה לא

 )ע"ע ר"נג' סי (שהם רב שהערב שבזמן
 ,נקים'ע פאים'ר מלקים'ע בורים'ג פילים'נ

 הוא ברוך לקדוש רשות אין ,'לה 'ה בין
 יחרב ונהר" הדבר וסוד .ביניהם להתקרב

 'בה "ויבש" ,עליונה 'בה "יחרב" ,"ויבש
 'מו רב ערב יתפרנסו שלא כדי ,תחתונה

 'לו התקרבות אין ולכן .החיים עץ שהיא
 ואין .ביניהם רב שערב בזמן 'ה 'ה בין

 זהו ,השניה 'לה להתקרב 'י לאות רשות
 והם ,"תגלה לא כלתך ערות" שכתוב
 שכתוב זהו ,העליונה 'לה 'ו בין הפרידו

 ,אב היא 'שי ,"תגלה לא אביך אשת ערות"
 'ה אליו צוה ולכן .בת 'ה ,בן 'ו ,אם 'ה

 ".תגלה לא אביך אשת ערות" ,עליונה
 ,תחתונה 'ה זו ,"יךאב בת אחותך ערות"
 ,א"ה א"ה הם ,"בתה בת ואת בנה בת את"

 זו "אביך אחי ערות" .'ה של תולדות שהם
 אח והוא ,'י אות של תולדה שהוא ,ד"יו

  .ו"לוא

å áéø÷úà àìã 'ä åäééðéáä"ãà) æé íù ( úåøò
 äàìò àúðéëù ïåðéàå äìâú àì äúáå äùà

 äàúúå]àðîæáã) [àðîæã(ïåðéàã áø áøòã á 
]ð'â íéìéô'ò íéøåá'íé÷ìî) [ íéøåáâ íé÷ìîò

íéìéôð(ø 'ò íéàô'ä ïéá íé÷ð 'ä ' åùø úéì
á÷ì"äâ äìîã àæøå åäééðéá àáø÷ì ) èé äéòùé

ä (äá áøçé ùáéå áøçé øäðå 'äá ùáéå äàìò '
å ïî áø áøò ïåñðøôúé àìã ïéâá äàúú ' åäéàã

âáå íééçä õò"åì åáéø÷ úéì ã 'ä ïéá 'ä ' àðîæá
é úàì åùø úéìå åäééðéá áø áøòã'ãäá àáø÷ì  '

ää àðééðú" ã)åè çé àø÷éå ( àì êúìë úåøò
å ïéá åùéøôà ïåðéàå äìâú 'äì 'äàìòäää " ã

)ç íù (éã äìâú àì êéáà úùà úåøò ' áà åäéà
ä 'íàå  'ä ïá 'ä äéáâì éðî àã ïéâáå úá ' äàìò

äìâú àì êéáà úùà úåøòå) è íù ( úåøò
êéáà úá êúåçà ä àã 'äàúúæ äðá úá úà 

ä ïåðéà äúá úá úàå"ä à"àçäã ïéãìåú ïåðéàã  '
êéáà éçà úåøòèåé àã "ãé úàã äãìåú åäéàã 

é'àéàåì çà åäéàå "åáé:  
 רביםומע רב שערב בזמן סוף סוף

 שם באותיות ויחוד רבהיק ןאי ,בישראל
 נאמר ,מהעולם ימחוכאשר  ומיד ,ה"יהו

 ביום" ,הוא ברוך הקדוש של באותיות
 ולכן ".אחד ושמו אחד ה"יהו יהיה ההוא
 ,בתורה יחוד להם יש ,ישראל שהם ,אדם

 ,"בה למחזיקים היא חיים עץ" בה שנאמר
 נקראו שמצדה מלכות ,המלכה והיא

 ברוך הקדוש אמר ולכן ,מלכים בני ישראל

 ìàøùéá ïéáøåòî áø áøòã àðîæá óåñ óåñ
åäé íù ïååúàá àãåçéå åáéø÷ úéì" ãéîå ä
á÷ã ïååúàá øîúà àîìòî ïåçîúéã" ä) äéøëæ

è ãé (åäé äéäé àåää íåéá" ãçà åîùå ãçà ä
âáå" àãåçé ïåì úéà ìàøùé ïåðéàã íãà ã

 äá øîúàã àúééøåàá)çé â éìùî ( àéä íééç õò
àå äá íé÷éæçîìåëìî àúéðåøèî éäé" ú

íéëìî éðá ìàøùé åàéø÷úà àäøèñîãâéâáå " ã

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(אחרי מות עד  א
 .ד"ש כג ע"ב והקדו"ז צז ע"תיקו' עי, )ק"הגהות דפ (ע"ע ר"נג'  סיב
â "ä 'ä 'á÷ì åùø úéì"ä "øâä úåäâäá ÷çîð"à , àúéà åîå÷îáå"ä 'äì 'áå÷ì äéì úéì"ä." 

 ).מ"מ(זעירא ' סוד הוא יי' פי ד
  ). א"ד(א "ד לה"ל בין יו"צ ה
היא עצמה תצוה לאדם ערות אשת אביך לא תגלה אני שנקראת אשת אביך , עילאה שהיא אימא' ה ו

 ).מ"מ(לא תגלה 
א "לפי שיש לישראל נשמה וחיה מאו, ן הם אחים לישראל"כי זו, שהמלכות היא אחות לישראל' פי ז

 ).מ"מ(לפי שאבא יסוד ברתא , ש אחותם בת אביך"וז, ן"לכך נקראים אחים לזו
שהנקבות הם ' פי', דאינון תולדין דה', ובת בתה היא מלכות דנוק, א"בת בנה היא מלכות דז' פ ח

 ).מ"מ(מהבינה 
 ).מ"מ(שנקרא אביך , ת"אח לת, יסוד' פי ט
 ).מ"מ(יסוד ' פי י

 ).מ"מ(א וממנו יונק "שיסוד דאבא בתוך יסוד ז' פי יא
  יב
  . בני מלכים דאצילותואעולם הבריאה הד' ח שער כט פרק ג"ע' עי יג
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 לו אעשה לבדו האדם היות טוב לא" ,הוא
 ,נער אותו של אשתו ,משנה זו ,"כנגדו עזר

 זכו אםו .השכינה שפחת )והיא( והוא
 של מצד ,בגלות להם עוזרת היא ,ישראל

 מצד כנגדו היא ,לא ואם ,כשר טהור תריה
 וכשר היתר טהור .סוריא פסול טמא של

 יצר אהו סוריא טמא פסול ,הטוב יצר הוא
 נדה ודם רוטה דם לה שיש ואשה .הרע
 בת ואינה ול הוש היא ,המשנה של מצד
 רב שערב עד יחוד שאין ,שלו יחוד ,זוגו

 מחוץ משה נקבר ולכן ,מהעולם ימחו
 ולא" ,משנה היא וקבורתו ,הקדושה לארץ

 ".הזה היום עד קבורתו את איש ידע
 שהיא ,מלכהה על ששולטת משנה קבורתו

  מלכהו לךומ למשה קבלה

á÷ øîà" åì äùòà åãáì íãàä úåéä áåè àì ä
 åãâðë øæò)çé á úéùàøá (àã àúúà äðùî 

 åäéàå øòð àåääã>ð" àéäéàå< àúðéëùã äçôù 
 àøèñî àúåìâá ïåì øæò éäéà ìàøùé åëæ éàå
 àøèñî åãâðë éäéà åàì éàå øùë øåäè øúäã

ãä øåäè øåñà ìåñô àîèé øöé åäéà øùë øú
 àúúàå òøä øöé åäéà øåñà àîè ìåñô áåèä
 äðùîã àøèñî äãð íãå øäåè íã äì úéàã
 äéìéã àãåçé äéâåæ úá éäéà åàìå äéì àéåù éäéà
 àîìòî ïåçîúé áø áøòã ãò àãåçé úéìã

âáå"ãà àùéã÷ àòøàî øáì äùî øá÷úà 
 òãé àìå éäéà äðùî äéìéã àúøåá÷å úé øáâ

 äðùî äéìéã àúøåá÷ ïéãä àîåé ãò äéúøåá÷
 äùîì äìá÷ éäéàã àúéðåøèî ìò àèìùã

àúéðåøèîå àëìîå  
  çë/à  

 שלוש תחת" ולכן .מבעלה מתפרדת
 זהו "ימלוך כי עבד תחת" ,"' וגוארץ רגזה
 כי ונבל" ,משנה זו "ושפחה" ,הידוע עבד

 ולא נבל עם" ,רב ערב זה "לחם ישבע
  ".חכם

î àùøôúî àã ïéâá äìòá)àë ì éìùî (
åëå õøà äæâø ùìù úçú ' êåìîé éë ãáò úçú

 éë ìáðå äðùî àã äçôùå àòéãé àãáò åäéà àã
íëç àìå ìáð íò áø áøò àã íçì òáùé:  

 מן אלהים 'ה ויצר" ,ואמר פתח עוד
 עוף כל ואת השדה חית כל האדמה
 לב אטומי שהם לעולם אוי ,"השמים
 בסודות יםמסתכל שלא םיעיני וסתומי
 ועוף השדה חית שודאי יודעים ולא התורה
 שהם באלו לויואפ .הארץ עמי הם השמים

 )בגלות( עזר בהם נמצא לא ,חיה נפש
 .עמה שהוא למשה ולא ,בגלות לשכינה

  .ממנה זז לא שכינה שגלתה זמן שבכל

 øîàå çúô ãåò)èé á úéùàøá( åäé øöéå" ä
éäìà" óåò ìëå äãùä úéç ìë äîãàä ïî í

äàáì ïéîéèà ïåðéàã àîìòì éåå íéîùá ïéîéúñå 
 ïéòãé àìå àúééøåàã éæøá ïéìëúñî àìã ïéðééò

õøàä éîò ïåðéà íéîùä óåòå äãùä úéç éàãåãâ 
ôð ïåðéàã ïéìàá åìéôàå øæò çëúùà àì äéç ù

àúåìâá ïåäáã åàúðéëùääùîì àìå àúåìâá å 
 ææ àì àúðéëù úìâã àðîæ ìëáã äîò åäéàã

äðî  
 של מעשה נתן מי והרי ,אלעזר ירב אמר

 ,לו אמר .ובמשה בישראל] הראשון[ אדם
 מגיד" למדת לא וכי .כך אמרת ואתה ,בני

à" íãàã àãáåò áäé ïàî àäå øæòìà ø
äùîáå ìàøùéáæ éëä úøîà úðàå éøá äéì øîà 

 úôéìåà àì éëå)éåî äéòùé  ( úéùàøî ãéâî

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב "לעיל כו ע א
 ). א"ד(ערלי לב שאינם יכולין להבין  ב
, ח הלומדי םהפשט ומניחים הסוד"הם הת, דאינון נפש חיה, אין עליהם תרעומת שלא למדו הסוד ג

י סודות התורה שוקרה אדם "לפי שע, גלותא לשכינתאלפי דלא אשתכח עזר בהון ב, עליהם היא התרעומת
 ).מ"מ(עושה תיקון גדול לשכינה 

ã øåà ìäéá ÷çîð. 

ä )àúåìâá ( àúðéëùì)ôã"å ,î"î.( 

 ).נ"ש) (מ"א(ל "כצ' לא אשתכח עזר בהו בגלותא לשכינתא דאיהי בגלותא ולא למשה כו ו
לו לא י וא,י החטא"ה היה מסוד הזיהרא עלאה דאדם הראשון אשר נסתלק ממנו ע" משה רבינו עז

 ).ב"ב קלט ע"ה ח"דע (לתיקונו כמו קודם החטאחוזר היה העולם , ישראלס לארץ חטאו ישראל והיה נכנ
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 ,ודאי הוא כך ,לו אמר ".אחרית מראשית
 ובגללו ,אדם נקרא והוא ,מת לא משה ולכן

 מצא לא ולאדם" האחרונה בגלות נאמר
 בעמוד נאמר וכן .כנגדו כולם אלא ,"עזר

 שיוציא "עזר מצא לא דםולא" האמצעי
 וכה כה ויפן" שכתוב זהו ,מהגלות שכינה

 בדמותו הוא ומשה ".איש אין כי וירא
 ".כנגדו עזר מצא לא" בו שנאמר ,ממש

 על תרדמה אלהים 'ה ויפל" זמן באותו
 "תרדמה" .ואמא אבא ,"אלהים 'ה" ".האדם

 על נפלה ותרדמה" בה שנאמר ,הגלות זו
 נהיש איןו ,שןויי משה על הפילו ".אברם
 ,"מצלעתיו אחת ויקח" .גלות אלא

 למותוע מאותםאלא , של מימצלעותיו 
 ,מהם אחד ואמא אבא נטלו ,מלכהה של

 בשר רוויסג" .כלבנה יפה ,לבן צד והוא
 הוא בשגם" בו שנאמר בשר זה ,"תחתנה

 נאמר ועליו .םֹודַא משה של בשר ,"בשר
 כלבנה יפה" ולכן ',חמה כפני משה פני'

 רצו ,"בשר ויסגר" אחר דבר ".כחמה ברה
 ".בעדו 'ה ויסגר" שכתוב זהו ,בה עליו להגן
 מתולע" שנאמר כמו ,"ויסגר" אחר דבר

 מלכהה שבה , מתקיימתמסגרת ,"המסגרת
  .המעשה ימי ששת סגור יהיה"

 äùî àã ïéâáå éàãå àåä éëä äéì øîà úéøçà
 øîúà äéðéâáå åäéà éø÷úà íãàå úéî àì

 øæò àöî àì íãàìå äàøúá àúåìâá) úéùàøá
ë á ( àúéòöîàã àãåîò ïëå åãâðë åäìë àìà

 ÷éôàã øæò àöî àì íãàìå äéá øîúà
ää àúåìâ ïî äéúðéëù" ã)áé á úåîù ( äë ïôéå

éå äëå ùîî äéð÷åéãá åäéà äùîå ùéà ïéà éë àø
 àðîæ àåääá åãâðë øæò àöî àì äéá øîúàã

åäé ìôéå"éäìà ä" íãàä ìò äîãøú í) úéùàøá
àë á (åäé"éäìà ä" àã äîãøú àîàå àáà í
àúåìâà äéá øîúàã )íùáé åè  ( äìôð äîãøúå

 äðéù úéì ïùééå äùî ìò äéì éîøà íøáà ìò
úåòìöî úçà ç÷éå àúåìâ àìà åé)íùàë á ( 

ïéìàî àìà ïàîã åéúåòìöîá ïéîìåò 
àúéðåøèîãâ åäéàå åäééðî ãç àîàå àáà åìèð 

àøååç àøèñãäðúçú øùá øâñéå äðáìë äôé ä 
 øùá àåä íâùá äéá øîúàã øùá àã

)â å úéùàøá (÷îåñ äùîã øùáå øîúà äéìòå 
âáå äîç éðôë äùî éðô" ã)é å øéù ( äðáìë äôé
éå øçà øáã äîçë äøáàðâàì ïàòá øùá øâñæ 

ää äéìò äá" ã)æé æ úéùàøá (åäé øâñéå" åãòá ä
 øîà úàã äîë øâñéå øçà øáã)æë äë úåîù (

 äáã úîéé÷úî úøâñî úøâñîä úîåòì
 àúéðåøèî)à åî ìà÷æçé ( éîé úùù øåâñ äéäé

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(א "ומשה הוא ז, ש ארמי ליה על משה וישן"וז, א"סוד הגלות הוא הסתלקות המוחין מז' פי א
ש "מאלו הנערות של המלכה עטרה ואותן נערות הם היכלותיה אשר היא משתמשת בהן כל צרכה כמ ב

כ בגלות נעשים פניה "ודי והיה קודם הגלות פניה לבן מצד החסד והיינו יפה כלבנה ואחויקהל ופק' בפ
  ).א"ד(אדומים מצד הדין והיינו ברה כחמה 

 ).מ"מ(א חד מנייה שהוא כתר שנשאר בה "מהספירות של מלכות נטלו או' פי ג
ת דילה שהוא גבורות דלית לה דע' פי). מ"מ(ב שבה "הנה תחילת לוקחת החסדים לצורך כתרה וחו' פי ד

 ).יהל אור(סומקא ואז היא חוורא כסיהרא 
תוקנו , י צליית הבשר על ידי מלאכי השרת"וע, )ש"ב עיי"ב לה ע"ה ח"דע(א "דז' הבשר הוא בסט ה

בשגם הוא " דא בשר דאתמר ביה - " ויסגור בשר תחתנה). "ג"ב לה ע"ה ח"דע(הנשמות החדשות לצאת 
פ מתרבה האור בהם גם באחוריים שלהם ונעשו כמו פנים ואין יכולת "פבדע כאשר הם . בשר דמשה" בשר

וזהו ויסגור בשר תחתנה . לחיצונים ליאחז בהם כי האור גדול ומסמא את עיניהם ואינם רואין אותם
ה לא נזכר עד שם סמך שהוא סומך "בשר בסוד לב בשר שהוא חסד ומש' שבמקום הדין נכנס החסד הנק

 ).נ"ש) (ה"ז(ש לקמן "א כמ"ה בפנים של הזועוזר לו שננסרה ובא
ואין יכולת לחיצונים , ונעשו כמו פנים, פ מתרבה האור בהם גם באחוריים שלהם"כאשר הם פב, דע ו

שבמקום הדין , ואינם רואין אותם וזהו ויסגור בשר תחתנה, ליאחז בהם כי האור גדול ומסמא את עיניהם
ה לא נזכר עד שם סמך שהוא סומך ועוזר לו "ומשו, חסדנכנס החסד הנקרא בשר בסוד לב בשר שהוא 

ז תיקון יט סמוך "תיקו' עי). מ"מ(א שהוא משה "הם הגבורות דז). זהר הרקיע(א "שננסרה ובאה בפנים של ז
 ).ו"לש(א "ב ובסוף תיקון נו ותיקון נח בהגר"ר קמב ע"א שם ובאד"ב ובהגר"א ומו ע"לסופו מא ע

א "הרב מהנערות של מלכות שהם ספירותיה לקחו או' ופי). א"ד(קליפות להגין עליה שלא יקיפוה ה ז
  ).א"נ(ב "הרש. כתרה הוא סטרא חוורא החסדים שלצורך כתרה

 .אריכות ביהל אור' עי ח
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äùòîäç:  
 נרמז כאן ,"הצלע את אלהים 'ה ויבן"
 שוב בנה שלא כיון בו שאמרו ,היבום סוד

 את יבנה לא אשר" שכתוב זהו .יבנה אל
 הוא ברוך הקדוש לגבי אבל ,"אחיו בית

 ואמא אבא ,"אלהים 'ה ויבן" בו נאמר
 בונה" שכתוב זהו ,אליו ,אותה בונים

 אבא ,ה"י בן שהוא 'ו ".ה"יהו ירושלים
 את אלהים 'ה ויבן" נאמר עליהם ,ואמא
 העמוד זה ,"האדם מן לקח אשר" ".הצלע

 אותו הביא ,"האדם אל אהיויב" ,האמצעי
 ועליה .שלה ילדהה ,'מה שלקח הצלע אל

 אש חומת 'ה נאם לה אהיה ואני" נאמר
 על המקדש בית יבנה זה בהר ולכן ,"סביב

 לדורי קיים יהיהו ,הוא ברוך הקדוש ידי
 הבית כבוד יהיה גדול" נאמר ועליו .דורות

 נבנה שהראשון ,"הראשון מן האחרון הזה
 ,הוא ברוך הקדוש ידי על וזה ,אדם ידי על

 בוניו עמלו שוא בית יבנה לא 'ה אם" ,ולכן
 את אלהים 'ה ויבן" ,במשה נאמר וכן ".בו

 המשכן ולצלע" שנאמר כמו ,"הצלע
 ,לבן חסד של מצד ודאי צלע ,"השנית

 ,"תחתנה בשר ויסגר" .לבנה נקראת משם
 ונכלל ,הגבורה מצד םואד שהוא בשר

 לראשי תחת שמאלו" זמן באותו .בשניהם
 מעצמי עצם הפעם זאת" ".תחבקני וימינו
 רסהוהמא נערה ,שכינה זו ,"מבשרי ובשר

 הפעם זאת" בה נאמר ,האמצעי לעמוד
 ובשר מעצמי עצם שהיא ידעתי אני ,"'וגו

 מצד "אשה יקרא" ודאי "לזאת" ,מבשרי
 ,"זאת קחהול מאיש כי",  אמאשהיא עליון
 ובדמות משה וכן .'י שהוא אבא של מצד

 אחד כל ישראל יזכו זמן באותו .למטה
 לכם ונתתי" שכתוב וזהו ,זוגו לבת ואחד

åäé ïáéå"éäìà ä" òìöä úà í) á úéùàøá
áë (àëäà ïåéë äéá åøîàã íåáéã àæø æéîøúà 

äðáé àì áåù äðá àìùáää " ã) äë íéøáãè (
á÷ éáâì ìáà åéçà úéá úà äðáé àì øùà" ä

åäé ïáéå äéá øîúà"éäìà ä" éðá àîàå àáà í
ää äéáâì äì" ã)á æî÷ íéìäú ( íìùåøé äðåá

åäé"å ä 'é ïá åäéàã" øîúà åäééìò àîàå àáà ä
åäé ïáéå"éäìà ä" ïî ç÷ì øùà òìöä úà í

 íãàä ìà äàéáéå àúéòöîàã àãåîò àã íãàä
ìö éáâì äéì éúééàòâä ïî ìéèðã  ' äìéã àîéìåò

 øîúà äìòå)è á äéøëæ ( íàð äì äéäà éðàå
åäé" àã àøåèá àã ïéâáå áéáñ ùà úîåç ä

ààùã÷î éá éðáúãá÷ã àãé ìò "àîéé÷ àäé ää 
 øîúà äéìòå ïéøã éøãì)è á éâç ( äéäé ìåãâ

 äàîã÷ã ïåùàøä ïî ïåøçàä äæä úéáä ãåáë
ùð øáã àãé ìò éðáúàåã àãé ìò éàäå á÷" ä

 àã ïéâáå)à æë÷ íéìäú (åäé íà" úéá äðáé àì ä
åäé ïáéå äùîá øîúà ïëå åá åéðåá åìîò àåù" ä

éäìà" øîà úàã äîë òìöä úà í)ë åë úåîù (
úéðùä ïëùîä òìöìåæ ãñçã àøèñî éàãå òìö 

 øùá øâñéå àøäéñ úàéø÷úà ïîúî øååç
äðúçúç äøåáâã àøèñî ÷îåñ åäéàã øùá 

åäééåøúá ìéìëúàåè àðîæ àåääá )å á øéù (
 éð÷áçú åðéîéå éùàøì úçú åìàîù) á úéùàøá

âë (éøùáî øùáå éîöòî íöò íòôä úàæé àã 
 àãåîò éáâì äñøåàîä äøòð àúðéëù

åâå íòôä úàæ äá øîúà àúéòöîàã ' àðà
 úàæì éøùáî øùáå éîöòî íöò éäéàã àðòãé

                                                           

 ).הערת הזוהר(ב "תצא רפ ע א
, הענין כי סוד היבום הוא כי האחים כמו שהגופות שלהם מתקרבים באחוה כן הוא בנשמות יותר ב
 ).יהל אור(י שהוא קרוב לו מתבנה על ידו "עולכן 
 ).מ"מ(' א בא אל הצלע שהיא מלוכת וכאלו אמר הכתוב ויביא האדם אל ה"מן האדם שהוא ז' פי ג
מיני ' והן בשביל ב, מקדשים הם בניינין דילה שהן כנגד העולם הזה והעולם הבא בינה ומלכות' ב ד

 ).יהל אור(נשמתין שהן רוחא דילה 
 ).הערת הזוהר(ט "קיי דף "מ ה
 ). א"נ(מ "א. ק דלעתיד יהיה במקום יבום"משמעות הדרוש שהבנין בהמ ו
 ).ו"לש(ב "ב ופקודי רנח רע"תזריע מד ע' א ועי"א ויקרא יט ע"ב ומט ע"מח ע ז
 ).הערת הזוהר(ב "תיקון כא וכ ע ח
ן "ר למעלה הוא הזוג אש" מהעטרין דחו).מ"מ(ג שהם ימין ושמאל "שכלולה מחו' קאי על צלע הנז ט

הוא המלכות הרי ג אשר למטה " ומהעטרין דחו,)א"צ יא ע"ספד (הגלופי דגלופיןבחינת הוא הרי  ,דלויתן
 ).ב"ב לה ע"ה ח"דע( הנזכר כאן א"דז' נוק

  .ע ח"ש קיצור אבי"בפת' עי י
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 וכתוב ,"בקרבכם אתן חדשה ורוח חדש לב
  ואלו ,"' וגותיכםוובנ בניכם ונבאו"

 éäéàã äàìò àøèñî äùà àø÷é éàãå úàæì
îà"úàæ äç÷ì ùéàî éë àáàã àøèñî " à

é åäéàã ' àåääá àúúì äéìéã àð÷åéãá äùî ïëå
ìàøùé åëæé àðîæàäéâåæ úáì ãçå ãç ìë á àãå 

 áéúëã åäéà)ë åì ìà÷æçéå ( ùãç áì íëì éúúðå
 áéúëå íëáø÷á ïúà äùãç çåøå)à â ìàåé (

åâå íëéúåðáå íëéðá åàáðå 'ïéìàå  
  çë/á  

 על להיות שעתידים חדשות נשמות הם
 עד בא דוד בן אין שפרשוה כמו ,ישראל
 החדשות ואז ,שבגוף נשמות כל שיכלו
 ,מהעולם רב ערב יעברו זמן באותו .יבואו
 ,זוגו בבת אחד כל ,ובמשה בישראל ונאמר

 ולא ואשתו האדם ערומים שניהם ויהיו"
 שאלה ,מהעולם ערוה רושתעב ,"ששוויתב
  .ודאי רב ערב ,גלות שגרמו הם

òã ïéúãç ïéúîùð ïåðéà ìò éåäîì ïéãéú
 åìëéù ãò àá ãåã ïá ïéà äåî÷åàã äîë ìàøùé

óåâáù úåîùð ìëâåàåáé úåùãçä æàå ã àåääá 
áø áøò ïéøáòúî àðîæä øîúàå àîìòî 

åäééâåæ úáá ãç ìë äùîáå ìàøùéáå åéäéå 
åùùåáúé àìå åúùàå íãàä íéîåøò íäéðùæ 

 åîøâã ïåðéà ïéìàã àîìòî äåøò øáòúàã
àãå áø áøò àúåìâéç:  

 מכל ערום היה והנחש" נאמר ועליהם
 החיות מכל לרע ערום ,"' וגוהשדה חית
 בני והם ,ם"עכו עובדי אומות העולם של

 רב וערב .חוה את תהישפ הקדמוני הנחש
 ,בחוה נחש שהטיל זוהמא היו הם ודאי

 הבל את והרג קין יצא זוהמא ומאותה
 ,"בשר הוא בשגם" בו שנאמר ,צאן רועה

 ,משה הוא ודאי ם"בשג .בלה זה "בשגם"
 .אדם של בכור בן היה והוא ,אותו והרג
 ערות על לכסות כדי ,משה ,זה כל ועם

 øîúà åäééìòå)à â úéùàøá ( äéä ùçðäå
åâå äãùä úéç ìëî íåøò ' ïååéç ìëî òøì íåøò

åëòò àîìòã ïéîåàã" ùçðã éåðá ïåðéàå í
 ååä ïåðéà éàãå áø áøòå äåçì éúôã éðåîã÷ä

äåçá ùçð ìéèàã àîäåæè ÷ôð àîäåæ àéääîå 
á øîúàã ïàö äòåø ìáäì ìè÷å ïé÷ íâùá äé

 øùá àåä)â å úéùàøá (âùá ìáä äæ íâùá" í
ùî åäéà éàãå" àøá äåä åäéàå äéì ìéè÷å ä

 ìò äàñëì ïéâá äùî àã ìë íòå íãàã àøëåá

                                                                                                                                                                                     

 ).נ"ש ()מ"א(ל לעתיד לבא שיברא נשמות חדשות כדלקמן בסמוך "ר. 'בההוא זימנא יזכו ישראל כו א
מ "עאז יתוקנו כל הנשמות שלא נכללו באדם הראשון מאחר ו, וזאת. כאשר יצאו כל הנשמות שבגוף ב

והיינו , )ד"ב לו ע"ה ח"דע(והיינו התיקון של האלף השביעי ). ב"ב לה ע"ה ח"דע (ן"פ דזו"ווג דפבי בזוצאשי
' עי). ד"ב ע”א ע"ה ח"דע(א "ז קיט ע"א וכן תיקו"זוהר שמות י ע' ועי. ר"מלכי היושר התלויים במעשה אדה

מכאן משמע שהנשמות החדשות יהיו , )ב"א קה ע"כללים ח(א "ז קיט ע"א ותיקו"שמות י ע, א"וירא קיט ע
ש אריכות בענין "ועיי, משמע שהוא דווקא באלף השביעי' בזמן ביאת המשיח אמנם מספר הגלגולים פרק ז

ואילו תיקון האצילות , ע עצמם יכולים ליתקן בכל עת"שב דביויש ליי, )א"ב וכן קלט ע"ב קלח ע"כללים ח(
והאצילות , ע דאצילות תיקונם מאחר תחיית המתים"ואילו הבי, ע הוא רק בראשית ביאת המשיח"דבי

 ).ד"ב קלט ע"כללים ח(' דאצילות תיקונו בסוד עיבור שבאלף הז
לקמן ' עי). ו"לש(א "ז קיט ע"תיקו' עיו', ג' מ סי"ש בשמות רבה פ"כמ, ר"הם אותן שהיו כלולים באדה ג

ספר הגלגולים פרק ' ועי, הערה הקודמת' ועי, )ו"לש(א "שמות י ע' עי, ]ודברינו שם בשם הכללים[א "קיט ע
 ).ב"ב צו ע"ה ח"דע(ואז כולם יחזרו לשרשם שבאמא , )א"ב צו ע"ה ח"דע(' ז

 ).ו"לש(ר "הם אותן שלא היו כלולים באדה ד
 ).א"ב קא ע"ה ח"דע(ה "הנסיונות שניסו אבותינו להקב' ל ישראל נכשלו בכל יי הערב רב כל"ע ה
' ז' ז בספר הגלגולים פ"כ' א בדומה לו עי"כ, שיתייחדו אותן שנכללו בו עם אותן שלא נכללו בו ו

 ).?@מקור(
 ).א"ד(א "בראשית נד ע' ש ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ וגו"הקליפה יעביר מן הארץ כמ ז
 .אריכות ביהל אור' עי ח
 .ג"א ולט ע"י לט ע"שער מאמרי רשב' עי ט
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 ובני" בה שנאמר יתרו בת את לקח ,אביו
 נקרא למה ,פרשוה והרי ".משה חתן קיני

 וחבר" שנאמר כמו ,מקין שנפרד ,"קיני"
 להחזיר רצה כך אחרו ".מקין נפרד הקיני
 ,אביו ערות את סותלכ ,בתשובה רב ערב

 טובה מחשבה מצרף הוא ברוך הקדושש
 הם ,הוא ברוך הקדוש לו ואמר ,למעשה

צד ( חטא הם אלה ,מהם תשמר רע מגזע
 טוב הדעת ומעץ" לו שאמר ,אדם של) הרע
צד  (חטא הם אלה ,"ממנו תאכל לא ורע
 ישראל גלו ובגללם .וישראל משה של )הרע

 את רשויג" שכתוב זהו .משם וגרשו ,בגלות
  .ישראל בודאי ואדם ,"האדם

åøúé úá ìèð éäåáàã àúééøòà äéá øîúàã 
)æè à íéèôåù ( äåî÷åà àäå äùî ïúåç éðé÷ éðáå

 øîà úàã äîë ïé÷î ãøôðù éðé÷ éø÷úà éàîà
)àé ã íù (> àòá øúáìå ïé÷î ãøôð éðé÷ä øáçå

 àúééøò äàñëì àúáåéúá áø áøò àøãäàì
 éäåáàããá÷" äùòîì äôøöî äáåè äáùçî ä

á÷ äéì øîàå"ä< øîúñú ïåðéà àùéá àòæâî 
 õòîå äéì øîàã íãàã äáåç ïåðéà ïéìà åäééðî

 åðîî ìëàú àì òøå áåè úòãä)æé á úéùàøá (
éðéâáå ìàøùéå äùîã äáåç ïåðéà ïéìà åìâ åäé

ää ïîúî åëøúúàå àúåìâá ìàøùé" ã
)ãë â úéùàøá ( ìàøùé íãàå íãàä úà ùøâéå

 éàãå  
 זכה ולא ממקומו רשוג בגללם ומשה

 על עבר שבגללם ,ישראל לארץ כנסילה
 בסלע וחטא הוא ברוך הקדוש מאמר
 ודברתם" רק אלא לו אמר ולא ,בו שהכה

 מחשבה ,זה כל ועם .גרמו והם ,"הסלע אל
 ,למעשה מצרפה הוא ברוך הקדוש טובה
 אות בהם ונתן ,אותם בליק לא שהוא
 והקדוש .אביו ערות לכסות אלא ברית
 גדול לגוי תךוא ואעשה" לו אמר הוא ברוך

 חטא אשר מי" אמר ובגללם ,"ממנו ועצום
 עמלק מזרע שהם ,"מספרי אמחנו לי

 והם ,"עמלק זכר את תמחה" בו שנאמר
  .התורה של הלוחות שני את רולשב גרמו

 äëæ àìå äéøúàî êøúúà åäééðéâá äùîå
 øîàî øáò åäééðéâáã ìàøùéã àòøàá ìòéîì

á÷ä" äéì øîà àìã äéá àçîã òìñá áçå ä
 àìà)ç ë øáãîá ( ïåðéàå òìñä ìà íúøáãå
åîøâáá÷ä äáåè äáùçî àã ìë íòå " äôøöî ä

 úåà ïåäá áéäéå ïåì ìéá÷ àì åäéàã äùòîì
àúééøò äàñëì àìà úéøáá÷å äåáàã " øîà ä

 äéì)áé ãé íù ( íåöòå ìåãâ éåâì êúåà äùòàå
 øîà åäééðéâáå åðîî)âì áì úåîù ( øùà éî

 ÷ìîòã àòøæî ïåðéàã éøôñî åðçîà éì àèç
 äéá øîúàã)èé äë íéøáã ( øëæ úà äçîú

àúééøåàã ïéçåì ïéøú àøáúì åîøâ ïåðéàå ÷ìîò:  

 "וידעו שניהם עיני ותפקחנה" ,ומיד
 מצרים בשעבוד ,"הם םימוער כי" ישראל

 ערום ואת" בהם ונאמר ,תורה בלי שהיו
 םוער" םיפעמי אמר איוב זה ובגלל ,"ועריה
 מה ,"ם אשוב שמהווער מייא מבטן יצתי

 ה" התהפך לערב רב לשמ,ה"שהיה מש
 שעתיד רמז כאן ,"שמה אשוב" .ולשנינה

 íäéðù éðéò äðç÷ôúå ãéîå)æ â úéùàøá (
íéøöîã àðåèá íä íéîåøò éë ìàøùé åòãéåâ 

åà àìá ååäã åäá øîúàå àúééø)æ æè ìà÷æçé (
á øîà àã ïéâá áåéàå äéøòå íåøò úàå ' éðîæ

)àë à áåéà (éúàöé íåøòã íåøòå éîà ïèáî 
 áø áøòì êôäúà äùî äåäã äî äîù áåùà

                                                                                                                                                                                     

ה בתו תיקנו לחפות על אביו לפי שקין הוא ברא "ש הרב וכשנשא מרע"כמ, קין נתגלגל ביתרו' פי א
 ).מ"מ(בוכרא דאדם 

 , שכעם עליהם ובא לטעות, טעה להכותרב רבי ע"ע: ה ומאן גרים"ב ד"ז מו ע"א על תיקו"בהגר' עי ב
) תהלים קו לב( ,'כו' ויתעבר ה) דברים ג כו(ש " וכמ,ה"מקומות כעס משרע' בג)  א'ג סי"ר פי"ויקר(ש "כמ

ות ט והתפש,ר"רמו לזה כמו הנשמות לאדהג וגם הם ,התאנף בגללכם) דברים א לז( ,וירע למשה בעבורם
 .כ"משה בהם גרם ג

 ).א"ד(בחומר של מצרים שהיה להם עבודת פרך ' פי ג
ומר ברוח הקדש בעד ישראל וכאילו ישראל אומרים פסוק זה ערום יצאתי כשיצאו איוב א'  פיד

כששבו אל הגלות , וערום אשוב שמה, ממצרים ששם נתקנו כמו עובר במעי אמו היו ערומים בלא תורה
 ).מ"מ(היו ערומים ותיבת שמה אותיות משה לרמוז לו שיהיה עמהם בגלות 



úéùàøá 

84 

 והולך האחרונה בגלות ביניהם רולחז
 'וה נתן 'ה" אמר והוא .ה"לשמ ביניהם

 שנשברו ובזמן ".רךומב 'ה שם יהי לקח
 נאמר ,פה שבעל ותורה ,התורה לוחות שני

 בכמה התכסו ".תאנה עלה ויתפרו" בהם
 ,"הם םימוער כי" משום ,רב מערבקליפות 

 כנפי שלהם סוייוכ .ותםוער תתגלה שלא
 נאמר עליהם ,תפיליןה ורצועות ציצית

 תנותכ ולאשתו לאדם אלהים 'ה ויעש"
 ויתפרו" ציצית לגבי אבל ,"שםיוילב עור
 זהו ,"תורוחג להם ויעשו" ".תאנה עלה

 שמע קריאת וזו ,"גבור ירך על חרבך חגור"
 זהו ,"בגרונם אל רוממות" בה שנאמר

  ".תורוחג להם ויעשו"

 äîù áåùà äðéðùìå äîùìàãéúòã æéîø àëäá 
àìú ìéæàå äàøúá àúåìâá åäééðéá àøæç

îùì åäééðéá" øîà åäéàå ä)àë à áåéà (éåä" ä
åäéå ïúð"åäé íù éäé ç÷ì ä" àðîæáå êøåáî ä

 ìòáã àúééøåàå àúééøåàã ïéçåì ïéøú åøáúàã
äðàú äìò åøôúéå ïåäá øîúà äô) æ â úéùàøá( 

 íéîåøò éë ïéâá áø áøòî ïéôéì÷ äîëá åñëúà
åäééúéøò éìâúé àìã íäâ éôðë ïåäìéã àééåñëå 

øîúà åäééìòã ïéìôúã ïéòåöøå úéöéö  ùòéå
åäé"éäìà ä" øåò úåðúë åúùàìå íãàì í

 íùéáìéå)àë íù ( åøôúéå úåéöéö éáâì ìáà
 åäéà àã úåøåâç íäì åùòéå äðàú äìò) íéìäú

ã äî (÷ àãå øåáâ êøé ìò êáøç øåâç" ù
 äéá øîúàã)å èî÷ íù (åâå íðåøâá ìà úåîîåø '

úåøåâç íäì åùòéå àåä àã:  

" ' וגואלהים 'ה קול את וישמעו"
 עם השמע" שכתוב זהו ,סיני להר כשקרבו

 ערבו ,"' וגוהאש מתוך מדבר אלהים קול
 ידבר ואל" למשה שאמרו היו והם ,מתוב ר

 אתהשכיחו ו ,"נמות פן אלהים עמנו
 בהם שנאמר הארץ עמי הם ואלה ,התורה

 שהם בגלל ,"בהמה כל עם כבוש ארור"
 אתה ארור" בו שנאמר  נחשאותו מצד
 יםרבוב עיכמהיש  והרי ".הבהמה מכל

 מצד עירבוב יש אבל ,וחיות בהמות ,רעים
 אומות של מצד עירבוב ויש ,הנחש של
 ויש ,השדה ובהמות לחיות שדומים ם"עכו

  שנשמתם ,מזיקים של מצדעירבוב 

åäé ìå÷ úà åòîùéå"éäìà ä"åâå í ') úéùàøá
ç â (ää éðéñã àøåèì åáéø÷ ãë" ã)âì ã íéøáã (

éäìà ìå÷ íò òîùä"ä êåúî øáãî íåâå ùà '
 äùîì åøîàã ååä ïåðéàå åúéî áø áøòå) ë úåîù

æè (éäìà åðîò øáãé ìàå" åçëùàå úåîð ïô í
 ïåäá øîúàã õøàä éîò ïåðéà ïéìàå àúééøåà

)àë æë íéøáã ( ïéâá äîäá ìë íò áëåù øåøà
 øåøà äéá øîúàã àéåç àåääã àøèñî ïåðéàã
 ïåðéà ïéáåáøò äîë àäå äîäáä ìëî äúà

øéòá ïéùéáïã àøèñî àéáåáøò úéà ìáà ïååéçå 
åëòò éîåàã àøèñî àéáåáøò úéàå ùçðã" í

 àéáåáøò úéàå àì÷çã ïøéòáå ïååéçì åîãã
ïé÷éæîã àøèñîäïúîùðã   

  èë/à  
 העולם @של מזיקים הם רשעים של
 ,ולילין ורוחות שדים של בוערב ויש ,ממש
 בכולם ואין ,בישראל ערבביםתמ והכל

 ïé÷éæî ïåðéà àéáééçãîàîìòåùîî æ úéàå 
 ïéááøåòî àìëå ïéìéìå ïéçåøå íéãùã àéáåáøò

àìå ìàøùéá åäéàã ÷ìîòë àééèì åäìëá úéà 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(מ "א בר”עקב רעג ע' בפ' א ועי”בתיקון כ עז עב ו”א ובתקונים יח צב ע”לקמן רה ע א
á "ãéúòã æéîø àëä "øâä úåäâäá ÷çîð"à , àúéà åîå÷îáå"áå÷"ãéúòã àëä æéîø ä."  
  ).א"ד(ב "א ולעיל כג ע"תצא רעח ע ג
  ). א"ד(בהמות וחיות ' פי ד
ל דחושב כאן חמשה מיני ערבובין כנגד חמשה מינים שסימנם "ונ. 'ואית ערבוביא מסטרא דמזיקין כו ה

 ).נ"ש) (מ"א(' א ודף כז ב”כדלעיל דף כה ע. נגע רע
å á)ôã”å (àîìòã àúéà. 

א ”א ויקרא כה ע”חיי שרה ומשפטים קיח ע' ב פ”א וקכט ע”אחרי מות ע ע' א ופ”דף ע' עלה ק ז
  ).א"ד(
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 ,אחר אל ,רע חשנ שהוא ,כעמלק ללומק
 רוצח ,העולם של העריות לכל לוייג הוא
 והכל ,זרה עבודה מות סם זוגו ובת ,הוא

 הכל ולא ,ל"סמא ויש ל"סמא ויש .ל"סמא
 ללומק הוא הנחש של צד אותו אבל .שוים

  .הכלמ

øçà ìà àùéá àéåéç åäéàã ÷ìîòëà éåìâ åäéà 
 úåî íñ äéâåæ úáå åäéà çöåø àîìòã ïééøò ìëì

ò"àîñ àìëå æ"àîñ úéàå ì"àîñ úéàå ì"ìá 
àéåéçã àøèñ àåää ìáà ïééååù åäìë åàìåâ åäéà 

àìë ìò àééèì:  
 לו ויאמר האדם אל אלהים 'ה ויקרא"

 בית החריבל שעתיד לו רמז כאן ,"איכה
 שכתוב זהו .איכה בו ולבכות המקדש

 לבא ולעתיד .ה"כ י"א ".בדד ישבה איכה"
 המינים כל לבער הוא ברוך הקדוש עתיד

 המות בלע" שכתוב כמו ,מהעולם הרעים
 שכתוב כמו ,למקומו הכל שב ואז ,"לנצח

  ".אחד ושמו אחד 'ה יהיה ההוא ביום"

åäé àø÷éå"éäìà ä" åì øîàéå íãàä ìà í
éà äë)è â úéùàøá ( ãéúòã äéì æéîø àëä

ää äëéà äá éëáîìå àùã÷î éá àáøçì" ã
)à à äëéà (à ããá äáùé äëéà"ë é" àðîæìå ä

á÷ ãéúò éúàã" àîìòî ïéùéá ïéðéæ ìë àøòáì ä
 áéúëãë)ç äë äéòùé ( ïéãë çöðì úåîä òìá

 áéúëãë äéøúàì àìë áú)è ãé äéøëæ ( íåéá
åäé äéäé àåää"à åîùå ãçà äãç:  

  úéùàøá  ".בראשית"
 השירים בשיר שנאמר שלמה כל שנינו

 )המלך יבנקב( במלך .שלו שהשלום במלך
 תחתונה )מלך(  דברנקבהב] חינתבב[ סתם

יורשת את  תחתונהש ,הדבר וסוד .בעליונה
 ,ת"בי והיינו ,כאחת שתיהן ,עליונהה

 אפריון" כתוב ".בית יבנה בחכמה" שכתוב
 ,"הלבנון מעצי שלמה המלך לו עשה

 התחתון העולם של קוןית זה "אפריון"
 הקדוש בראש טרםש .העליון מהעולם

 ,שמו בו וםסת היה ,העולם את הוא ברוך
 ,אחד בתוכו וםסת שמוו הוא )היה( ולא

íéøéùä øéùá øîúàã äîìù ìë ïðéðúã 
äéìéã àîìùã àëìîáäêìîá > ð" à éá÷åðá

àëìî<àá÷åðá íúñ åìî ä ]êìî[ äàúú 
äàìòáæ àæøå ]äìîã[ äàìòì äàúú àúøéã 

éá åðééäå ãçë åäééååøú"úçáéúëã è) ùîâ ãë éì (
úéá äðáé äîëçáé å áéúë)è â øéù ( äùò ïåéøôà

 àðå÷ú àã ïåéøôà ïåðáìä éöòî äîìù êìîä åì
äàúú àîìòãàéäàìò àîìòî áé àøá àì ãòã 

á÷"àîìò äâé äåä >àìå äéá äéîù íéúñ àåä 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(ר "מ' ר ואל אחר בגי"ל אח"א' עמלק בגי א
האחרות ' קלי' ובג, ל שהיה מלאך וגורם מן השמים"ועליהם אמרו רז, מ ולילית פנימיים"בנוגה יש ס ב
, )והיא החיצונה לכולם(רוח סערה ' קלי' הרי הם הד). מ"מ(ם מ ולילית רעים וחטאים בכל קליפה מה"יש ס

' מ ולילי"יש ס' ובכל א, "אדם בליעל" קומה שלימה ונקרא 'הוא בבחי' וא' וכל א. אש מתלקחת ונוגה, ענן
 ).ד"ב יט ע"ה ח"דע(ג "פ] ב"פ[נוגה ' ח שער קלי"ח ריש תפילת ערבית וע"פע' ועי. 'ן שבכל א"שהם זו

 ).א"ד (נחש הקדמוני ג
 ).א"ד(ב "ע. א ויקרא"ב יתרו פד ע"תרומה קכז ע ד
  ).א"ד(ב "א ותרומה קכז ע"ב ופד ע"מז ע). ז"רמ(בינה ). מ"מ(א "ז ה
 ).מ"מ(מלכות  ו
 ).מ"מ(א "י ז"ראשונה וקיבלה המוחין על ידה שלא ע' המלכות נתחברה עם ה' פי ז
וזהו טעם לפתיחה זו על , ותיהם מאבאוכולם האר,  שהבינה נקראת בית עילאה ומלכות בית תתאהח

 ).מ"מ(הם מראשית שהוא אבא , ן שנקראים בית"ההי' ראשית שהם ב' ב, ל בראשית"שר, תיבת בראשית
 ).הערת הזוהר(א ”האזינו רצא ע ט
 .חכמות' א ביאור ענין ג"ז קכז ע"א על תיקו"בבהגר' עי י

 ).א"ד(א " בהר קי עי וזוהר' דרך אמונה ד' מנחת יהודה ובס). מ"מ(מלכות  יא
 ).מ"מ(א "ז יב
 ).מ"מ(ה עולם האצילות "ס ב"קודם שברא א' פי יג
  ).א"נ(מ "א. ו"שמ' וזה רמז אפריון בגי יד
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 שעלה עד )לבד היה והוא( ,דבר עמד ולא
 מקוםב הכל להעמיד המחשבה של( ברצון

 ובנוי רשום והיה ,עולם לברוא )מצנפת
 של אחד טוףיבע שהתעטף עד דעמ ולא
 ימין( עולם וברא )מחשבה של עליון( זהר
 והוציא ,)שמים) (וןראשה העולם של

 מאותו גדולים עליונים ארזים )אילנות(
 זהר של אחד( עליון זהר )גדול וזיו( ,האור
 עשרים על מרכבתו םוֹש )העליון ימין

 בעשר שנחקקו רשומות אותיות ושתים
 מעצי" שכתוב וזה .ישבויוהת אמירות
 "נטע אשר לבנון ארזי" וכתוב ".הלבנון

  ).אפריוןאותו  את עשה מאלו שהרי(

åäéîù] (äéîù[äéåâá íéúñ à àîéé÷ àìå ãç 
 äìî)]ð"à [éåãåçìá äåä àåäå ( ÷éìñã ãò

àúåòøáá) ]ð"à [ïåèîá àìë àîéé÷ì äáùçîãâ 
àøèéîñã (àîìò éøáîìãéðáå íéùø äåäå ä àìå 
ãò àîéé÷å àøäéæã ãç àôåèòá óèòúàã ) äàìò
äáùçîã (øáåàîìò àæ ]ð" àîìòã àðéîé à

äàîã÷ ð"íéîù à[ ÷éôàå )ïéðìéà (]ïéæøà[ç 
 àøåäð àåääî ïéáøáø ïéàìò]àáø àåéæåè[ 

)äàìò àøäéæ(é >ð"ãç àäàìò àðéîé øäæã < 
åëéúø éåùåàéïååúà ïéøùòå ïéøú ìò áéïéîéùø âé 

ïøéîà øùòá åôéìâúàãéää åáùééúàå " ã
)äéù"è â ù (áéúëå ïåðáìä éöòîåè)  ã÷ íéìäú

æè ( òèð øùà ïåðáì éæøà)]ð"à [ ïéìàî àäã
ïåéøôà àåää ãéáò:(  

 ,לעצמו "לו" ,"שלמה המלך לו עשה"
 ,עליון דכבו להראות "לו" ,קונוילת "לו"

 äîìù êìîä åì äùò)äéù"è â ù ( åì

                                                                                                                                                                                     

לא , ולא היה נגלה שום פרצוף, ס,שהם הספירות והפרצופים היו כלולים בתוך א', שמותיו ית' פי א
 ).מ"מ(ן "א וזו"א ולא או"עתיק ולא א

ה "י שם מ"ע, עולם האצילות, הכוונה היא למברי עלמא, ק"הרצון העליון של אן במצח "כשעלו המ ב
 אראשונה למציאות היהסיבה ה). מ"מ(ק אשר על ידו נתקן כל עולם האצילות "החדש שיצא ממצח דא

איך , ז"אמנם קשה ע ).ס"ה שזה עליה במו"ב בהגה"צ ד ע"א על ספד"בבהגר' עי" (כד סליק ברעותא"כ "מש
כתר ל שתחילת הכל היה מ"אלא צ. הרי לא היו תחתונים שיעלה מהם, על רצון" עליה"של שייך לשון 

 העת לצאת הכאשר הגיעולכן , ובכל עליון כלול שורש התחתון, הרצוןגופא וכתר הוא , שנזדווג מיניה וביה
 הואהרי , דהיינו מהמלכות שבשורש העליון של התחתון, ן מסופו לראשו" מווהי, פועל הלאכח המ

ח "ע' ועי). ב"ב יג ע"כללים ח(ח בסוף נקודות "ע' ועי). א"א יב ע"כללים ח (תפשטות הראשוןההמלכות דה
לך , א"שם רנא ע, א"וישלח קעב ע, א"עוד נח עד ע' ועי. שזהו הזיווג שלפני בריאת האדם', נקודות פרק ו

 .ב"לך פו ע
ל ראשית האצילות החופף על כלם וכן שעליו נאמר נתיב לא ידעו עיט והוא רמז א' בהנהגת נתיב א ג

מ סמיטרא מלשון סימטא והיינו נתיב מקום "מצנפת החופף ומכסה על כל הראש אף כאן כן וי' סמיטרא פי
ב שם מפרשים את לשון "ויקרא י ע' ועי). א"ד(שאין בו דריסת הרבים ורמז שנתיב הזה אינו מושג כלל 

 ".מטון"
 ).מ"מ(ם מלכים הנקראים עול' הוא תיקון הז ד
 ). מ"מ(א "ה לתקן פרצופים הנעלמים כגון עתיק וא"ס ב"ה התחיל א"כשיצא שם מ' פי ה
אפילו הכי לא היה , ש והוה רשים ובני"כמ, א שהם רושם בעלמא מפני דקותם"פ שנתקן עתיק וא"אע ו

 ).מ"מ(א ועתיק "ס בתוך א"וא, א באבא"קיום האמיתי עד שנתלבש א
 ).מ"מ(אבא י "היא הבינה שנתקנה ע ז
 ).מ"מ(ושם התחלת צמיחתם , א שהיו באבא בקרני חגבים"ק דז"ו ח
 ).מ"מ(הוא אבא  ט
  ).א"ד(א ושם הבנת המאמר ”ש יא ע"ל ע"כך היא נוסחת החייט ז י

 ).מ"מ(א "א הוא מרכבה לאו"שז יא
 ).א"ד(ב אותיות התורה "עשה מרכבתו על כ יב
 ).מ"מ(א " לצורך תיקון זא ושרשם מטיפת אבא שנתן"הם הכלים והגוף דז יג
  ).מ"מ(א "שהם רוח דז, ת מנוקדות"ה והם עשרה הויו"שהם עשרה אותיות דשם מ יד
  ).הערת הזוהר(ב ”ויצא קסב ע טו
כי צורך הזווג הוא למתק , כי הנקבה צריך לה להזכר לצורך הזווג, לו לגרמי' ופי, יתירה" לו"דתיבת  טז

  ).מ"מ(א י החסדים שהם בדכור"ע' הגבורות שהם בנוק
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 כמו ,אחד ושמו אחד שהוא להודיע "לו"
 ,"אחד ושמו אחד ה"יהו יהיה(" שנאמר
 ".לבדך 'ה שמך אתה כי וידעו" )וכתוב
 משגיח ,ידועים היכלות ,ההכאה בהגיע

 סוטה לימין משגיח ,למעלה זה לצד
 ,קצוות לארבעה וכן ,למטה יורד לשמאל

 ולארבעה ולמטה למעלה נפרדה תמלכוה
 ,למטה יורד אחד עליון נהר תלהיו קצוות

 כל" שנאמר כמו ,הגדול לים ועושהו
 ".מלא איננו והים הים אל הולכים הנחלים

 ,לתוכו אותו ושואב הכל כונס הוא שהרי
 שושנת השרון חבצלת אני" שנאמר כמו

ãç äéîùå ãç åäéàã àòãåàì åì äàìòâ äîë 
àã øîà ú)è ãé äéøëæ) (]ð"à [åäé äéäé" ãçà ä

áéúëå ãçà åîùå() èé âô íéìäú ( äúà éë åòãéå
åäé êîù"êãáì äãéåôì÷ã ïåèîá ä ïéøåèñ÷ 

àòéãéåóéèð æóéèð àìéòì àã àøèñì çàðéîéì è 
àìàîùì àèñéàúúì úéçð àé ïëå ]òáøàì [

)òáøàî(ïééåæ áéàúúå àìéòì ùøôúà åëìî âé 
ïééåæ òáøàìåãééåäîì äàìò àøäð ãç åè úéçð 

àáø àîé äéì ãéáòå àúúìæè øîà úàã äîë 

                                                                                                                                                                                     

ומהולל מאד ' ה גדול ה"לו לתקוניה כמש' פי). א"ד(ש "א תושבחתיה דיליה ותועלת דכלא ע”טו ע
 ).א"נ(ב "הרש. ש"א ע”ופקודי רלה ע' א' ש ויקרא ה"זהו תיקוניה כמ' היא מ. אימתי כשהוא בעיר אלוקינו

' חר התלבשותו תוך בחיענין התיקון הוא המעטת האור והתעבותו א[סוד התיקון הוא בלבוש כנודע  א
 ).מ"מ(מן החזה ולמטה , א"ז, מלבשת לדכורא' והנוק, ]ח שער הנסירה פרק ד" ע- אחרת

 ).מ"מ(י המלכות "א שהם סתומים מתגלים ע"הארות ז ב
ספירות 'א בן ט"אח הוא ז' ד, ח"א, משלימתו לעשרה ואז נקרא אחד' ספירות והנוק' א בן ט"כי הז' פי ג

 ).מ"מ(ספירות ' א שהם ד"י דז"א נגד תנההיא מלכות שהי' וד
  ).מ"מ(אחדות אחד , לבדך, א"הוא ז' שמך ה, אתה היא מלכות ד
  ).א"ד(י הגילוי ההוא מלמעלה "י הגעת הגילוי שמכה אור הנעלם למטה בתוקף זריחתו וע"ע
  ).מ"מ(בהגעת הכאת המקל כמו בקולפא שהוא מקל ' פי ה

 ).א"ד(ב "שגים כמו שמבואר בסמוך עהיכלות ומדרגות עליונות ידועים ומו
 ).מ"מ(א "דז). מ"מ(היכלות ומדרגות עליונים מושגים ונודעים ' פי ו
  @).א"ד(ל אזיל בר אווזא ועינוי מטייפי "רז' בבריאת עולם והוא מל' השגיח ועי ז
 ).א"ד(הטיה ונדנוד ' ל ח
  ).מ"מ(א "חכמה דז ט
 ).מ"מ(טא ולהיותה למטה מן חכמה אמר בה ס, א" בינה דזי

 ).מ"מ(ב "א שתחת חו"דעת דז יא
 ).מ"מ(א שמהם נתקנה המלכות "ק דז"חזר להזכיר ו, א"ואחר שפירש פרצוף ז, ם"הם חגת יב
 ).מ"מ(ה הנקראים מעלה ומטה "הם נו, אתפרש לעילא ותתאה, א שנקרא מלך"פרצוף ז, ל"ר יג
 ).מ"מ(ת ויסוד שהם דרום צרפון מזרח מערב כנודע מכוונת הלולב "חג יד
 ).מ"מ(א "יסוד דז טו
 ).מ"מ(מלכות  טז
 ).מ"מ(יסוד  יז
 ).מ"מ(מלכות  יח
 ).מ"מ(א "שהיא גבורה דז" ישמח באלהים", שהיא מלכות, "והמלך "יט
 ).מ"מ(ויוצא תמיד , יסוד דאימא שהוא נהר שאינו פוסק' פי כ

 ).מ"מ(הוא יסוד אבא שנקרא שביל  כא
 ).מ"מ(ן "ההי' ב' פי כב
 ).מ"מ(ע "ומלכות תיקנה בי,  עולם האצילותתיקנה, אימא' פי כג
ב מה נקרא עולם עליון ואיזה נקרא עולם "הוא שמח בעולם העליון עיין ויצא קסד ומקץ דף ר ע כד

  ).א"ד(התחתון 
 לתתא ה והוא באתפשטותי,דחכמה'  הוא מסט"דנגיד", )א"קצז ע(ע "ב 'ועי, ב"ר קלח ע"אד' עי כה
 ".נפיק" ובבינה שם הוא .לבינה

åë ãáìãù ÷å 'úåðáåî úåðåøçà úåøåù.@ 

, ש חיי מלכא איקרון"וז, א והם חיותו ומשם למלכות ובהם מחיי העולם"המוחין דאימא באים לז' פי כז
 ).מ"מ(א "שהוא ז
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 הים מקום אלא שרון ואין ,"העמקים
 שמוציא ,העולם מימי כל ששואב הגדול
 מוציא זה לכן ,בו ונכנסים( ומאיר ושואב

 ידועות בדרכים בזה זה )מאיר שואב וזה
 עליהם כתוב ואז ,)עליו כופים נחלים(
 בראשית בית זה ועל ,"בית יבנה בחכמה"
 בית( )סתם מלך העולם של בית זה ועל(

 ).התחתון כך אף וכן ,בחכמה נבנה עליון
 מלך .העולם בשּוִי ,הגדול עליון בית אבל
 "באלהים שמחי והמלך" ,תחתון בית ,סתם

 בו זולאח עליונה )גבורה כשמתעוררת(
 הכל להיות ,השמחב ולקרבו ראשו תחת
 שמחה ,"באלהים ישמח והמלך" .אחד

 איצש )שמאירא "נ, באור(  שהוציאאורב
, שנים בו יםונכנס וגנוז טמיר אחד בשביל
 נתקן העולם זה ועל ,אחד שהםשנים 
 עולם "באלהים ישמח והמלך" .שלם בקיום

 העליון בעולם שמח התחתון )עליון אור(
 שמחה( עמק )ששלח אותו וםסת(

 ,שמח מקום באיזה ויוצאת ששופעת
 ,לכל חיים ,)שולח בו ,שמח בו באלהים
  קריע זה ,המלך חיי נקראים

 àìë ùéðë àåä àäã àìî åððéà íéäå íéä ìà
 øîà úàã äîë äéåâá äéì áéàùå)à á øéù ( éðà

 àìà ïåøù ïéàå íé÷îòä úðùåù ïåøùä úìöáç
 øúà)àîé( ]àáø[ ïéîéî ìë áéàùã ] àîìòã

ðå áéàùå ÷éôàãøéä[)  àã êë éðéâá äéá ïéìàòå
÷éôàæéáéàù àãå çéøéäð  ( ïéçøåàá àãá àã

 ïòéãé)äéåìò ïôë àééìçð( ïéãëå ]áéúë åäééìò[ 
)â ãë éìùî ( úéá äðáé äîëçá]éá àã ìòå" ú

ð úéùàøá"íúñ êìî àîìòã úéá àã ìòå à[ 
)éëä óåà äàúú ïëå äîëçá éðáúà äàìò úéá (

òã àáåùé àáøáø äàìò àúéá ìáà êìî àîì
 äàúú àúéá íúñ)áé âñ íéìäú ( çîùé êìîäå

éäìàá"íèé) äøåáâ øòúà ãë ( àãçàì äàìò
 éåäîì äåãçá äéì àáø÷ìå äéùéø úåçú äéá

éäìàá çîùé êìîäå ãç àìë" åãç í] àøåäð
 ÷éôàãð"àøåäðá à[) àøäðã (÷éôðãë ãçá 

àìéáùàë æéðâå øéîè ]ìééòå) [ìééòã(á äéá  ' ïéøú
ãç ïåðéàãáë ìòå ììëúùà àîìò àãâë ]àîåé÷á [

)àîåé÷ì(éäìàá çîùé êìîäå íéìù " àîìò í
)]ð"äàìéò àøäð àð "àãç äàúú ãëàîìòá [( 
)à÷éîò äàìéò àîìòá ãç äàúú ãéâðã åãç 

÷éôðåäëéäìàá éãç øúà ïàá " äéá éãç äéá í
øãù(]  à÷éîò)ð"øãùã àåää àîéúñ à([åë íééç 

àëìî ééç àìëìæëàø÷ò àã ïåø÷à   
  èë/á  
 העולם של בית בונה זה בית .ביתה

 ,"אלהים ברא בראשית" וזהו ,העולם ובונה
 הכל כשכונס .חכמה ראשית ,ראשית 'ב

 ים .הכל בולשא גדול ים ונעשה לתוכו
 העולם מימות כל שואב ,מימיו שקפאו

 ושטים הולכים והמים ,לתוכו אותם וכונס
 וסימן ,העליון מתוך יוצא וזה ,בו ונשאבים

 ,"הקרח יצא מי מבטן" הזה הסוד של
  .אחרים בולשא בו קפואים שמימיו

àúéáãààã àúéá áàîìòã àúéá éðá â éðáå 
àîìòãúéùàøá àåä àãå äéäìà àøá "íåá  '

 äéåâì àìë ùéðë ãë äîëç úéùàø úéùàø
àîé àìë àáàùì àáø àîé ãéáòúàåæ åôà÷ã 

 äéåâì ïåì ùéðëå àîìòã ïéîéî ìë áéàù éåîéî
éèàùå ïéìæà ïééîå åâî ÷éôð àãå äéá ïáàúùàå ï

àã àæøã äéðîéñå äàìòç) èë çì áåéà ( éî ïèáî
éåîéîã çø÷ä àöéè àáàùì äéá ïéãéìâ 

ïéðøçàà:                                                             

 ).מ"מ(הבינה היא עיקר הבית שהיא המלכות ' פי א
 ).מ"מ(היא בינה  ב
 ).מ"מ(ע "בונה המלכות שהיא בית דבי' פי ג
 ).מ"מ(ע "הם בי ד
 ).מ"מ( למעלה שהיא המלכות שהיא ראשית ממטה' ב ה
 ).מ"מ(ברא אותה אלהים שהיא הבינה  ו
  ).א"ד(ים שנקרשו בו המים  ז
  ).א"ד(א ”ב תקון יח דף לג ע"לך לך פה סוף ע ח
  ).א"ד(נקרשין  ט
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 שופעים לא ,שקופא ים ,הזה הקרח
 מגיע הדרום זקושח בשעה אלא מימיו
 שהיו המים ואז ,אצלו אותו ומקרב אליו

 ,ושופעים מפשירים הצפון בצד יםקפוא
 ומצד ,קפואים המים צפוןה מצד שהרי

 כל להשקות ושופעים מפשירים הם הדרום
 כל ישקו" שנאמר כמו ,השדה חיות אותן
 ,בתר הרי נקראים ואלו ."' וגושדי חיתו
 דרום כשצד ,משקים שכולם ,רודיהפ הרי

 .שופעים המים ואז ,אליו לקרב מתחיל
 להובגד הם הכל ,ששופע זה עליון ובכח

של (רצון מחשבה עולה בכש .ובשמחה
 מגיע ,יםונהטמ כל של ון מטמ)חדוה

 ,)טמיר כתר( אחד נהר מתוכו )ושופע(
 שלא אחד בשביל בזה זה וכשמתקרבים

 ראשית הוא וכאן ,ולמטה למעלה ידוע
 נתקן הזאת מהראשית ,סתם מלך ,'וב .הכל

 את אלהים ברא )זה ובכח( .לזה זה ודומה
 ששופעים  סתומה נקודהםַתַס( השמים
 שיוצאים אחר( ,)לחוץ צאיםויו מימיה

 אור( ,)עליונה א"בה שיוצא נהר( ,)בזה
 וזה ,מתוכו קול ומוציא )בזה ויוצא ששופע

ברא אלהים את " והיינו ,השופר קול נקרא
 והוא( השופר קול שהוא )והוא(, "השמים
 המלך בחיי שולטים ושמים ).השופר
 י"ח ישי בן ,לדבר וסימן .הארץ על העליון

 ,ישי בבן תלויים ייםשהח ,האדמה על

àô÷ã àîé çø÷ éàäá àìà éåîéî ïéãâð àì 
 äéì áéø÷îå äéáâì éèî íåøãã àô÷åúã àúòùá

ïéãéìâ ååäã àéî ïéãë äéãäáâïåôöã àøèñá  
àéî éãéìâ ïåôöã àøèñî àäã ïéãâðå ïøúùîã 

 ìë äà÷ùàì ïéãâðå ïøúùî íåøãã àøèñîå
àøá úåéç ïåðéàä øîà úàã äîë )àé ã÷ íéìäú (

åâå éãù åúéç ìë å÷ùé ' øúá éøä ïåø÷à ïéìàå
 íåøãã àøèñ ãë ïéé÷úùî åäìëã àãåøôã ïéøåè
 àìéçáå ïéãâð àéî ïéãëå äéãäá àáø÷ì éøàù

 àã]ãéâðã äàìòå) [ãéâð àîìòã( ååä àìë ]åáøá[ 
åòøá ÷éìñ äáùçî ãë åãçáæ) äåãçã (

]àøéîèî[ïéøéîè ìëã ç éèî )ãéâðúàå ( äéåâî
øäð ãçè) àøéîè àøúë (]ãë[ àãá àã ïéáø÷úî 

òéãé àìã ìéáù ãçáé àåä àëäå àúúå àìéòì 
àìëã àúéùàøàéáå  'íúñ êìîáé éàäî 

ììëúùà àúéùàøâé ]àã àìéçáå [ àãì àã éîãå
)àã àìéçáå (éäìà àøá"íéîùä úà íãé) ]ð"à [

àîúñåèàîéúñ äãå÷ð æè ïé÷ôðå éåîéî ïéãâðã 
áø÷éôàå à (]ð"àãá ïé÷ôðã øúá à ðå ÷éôàå" à

äá ÷éôðã àøäð"äàìò à ðå" ãéâðã àøåäð à
÷éôàå àãá[äéåâî ìå÷ æé øôåùä ìå÷ éø÷à àãå 

éäìà àøá åðééäå"íéîùä úà í) àåúìå÷ åäéàã ( 
 øôåùä]ð"éàå àøôåùä åä[ ééçá ïéèéìù íéîùå 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(א "ב ותקונים תקון ל דף פו ע”ויצא קסא ע א
שני דמעשה היום ת הגבורה אשר נתגלה בו הם מפעול"אבני שיש טהור). "הערת הזוהר(א ”לקמן נב ע ב

הקרח הנורא אשר על "בחינת  והוא כעין "יהי רקיע בתוך המים"בו  והוא הרקיע אשר נאמר ,בראשית
 ).א"ב צא ע"ה ח"דע(א "ז קמ ע"תיקו' ועי". ראשי החיות

 ).א"ד(ניתרים המים מקרישתן ונמשכים והולכים למקום הראוי להם  ג
א "ב ל ע"ב ובח"ל לב ע"בראשית לד צ). א"ד) ('ד אב ויקרא י”א וקסא ע”ב וקנב ע”בראשית לד ע( ד

  ).ו"לש(
 ).א"ד(חיות השדה  ה
 ).מ"מ(בינה  ו
 ).מ"מ(הוא יסוד דכתר , "סליק ברעו", הוא מוחא סתימאה" מחשבה" ז
 ).ו"לש(' ד ריש דרוש י"ן ומ"דרושי מ' עי). מ"מ(מושך הטיפה מדעת דעתיק הגנוז באוירא ' פי ח
, א"א נמשך חיותם של או"והני תרין רישין דא, א ואימא ממוחא סתימאה"א אבא יונק מגולגלתא דט

 ).מ"מ(מטי ואתנגיד מגויה חד נהר "ולכך אמר 
 ).ו"לש(ב "ג סא ע"ח י

 ).מ"מ(אבא  יא
 ).מ"מ(מלכות  יב
 ). מ"מ(כידוע אבא יסד ברתא  יג
 ).מ"מ(ן "שהם זו, שמים וארץ, שהוא אבא ברא בינה שהיא אלקים, בכח ראשית' פי יד
 ).מ"מ(ע "ן דבי"ע שהם זו,בין שמים וארץ דבי, ן דאצילות"שהם זו, בין שמים וארץ דאצילות' פי טו
 ).מ"מ(בינה  טז
 ).מ"מ(קול ' א שנק"הוציאה ז' פי יז
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 ,בכל שולט ובהם ).לו משפיעים ו"ובוא(
 ואת" שכתוב זהו .ממנו נזונית והארץ
] ולהשפיע[ הנוסף לשלוט ו"וא ,"הארץ

  .הארץ על מזונות

øôåùä[ ìò äàìò êìîä ééçá ïéèéìù íéîùå 
 êéðîéñå àòøà)àì ë à ìàåîù (éç éùé ïáà ìò 

éùé ïáá ïééìú íééçã äîãàäá) àåáå" ïéãâð å
äéìâ (àìëá èéìù åäáåãúðæúà äéðéî àòøàå ä 
ää" ã)à à úéùàøá (àå õøàä úàå"óñåúàã åå 

àòøà ìò éðåæîá äàèìùì:  
 שריםע כלל של כח והוא ,למעלה ת"א

 אלהים 'ת 'א ,ת"א שהוציא אותיות ושתים
 בעטרה" שנאמר כמו ,לשמים ונתן ,זה

 את" והיינו ,"נתווחת ביום אמו לו שעטרה
 זה אותם ולחבר בזה זה להכליל "השמים

 ,המלך חיי באותם ,כאחדהתקיים ל ,בזה
 ,"הארץ ואת" .שמים ממנו להזין סתם מלך

 באותיות שנחקקו ונקבה זכר של בוריח
 ,מהשמים שנשפעו המלך וחיי ,ומותרש

 הארץ את לקיים להם משפיעים שהשמים
  .אוכלוסיה וכל

à"àìéòì úæàìéç àåäå ) õøàå( àììëã 
 ÷éôàã ïååúà ïéøúå ïéøùòã>à"à ú 'ú' 

éäìà"í< øîà úàã äîë íéîùì áéäéå àã ) øéù
àé â ( åðééäå åúðåúç íåéá åîà åì äøèòù äøèòá

àãá àã àììëàì íéîùä úàç  àã ïåì àøáçìå
àëìî ééç ïåðéàá àãçë àîéé÷úàì àãáè êìî 

íéîù äéðî àðæúàì íúñé) õøàå( õøàä úàå 
àá÷åðå øëãã àøåáçàé ïååúàá åôéìâúàã 

 íéîùã àéîù ïî åãéâðúàã àëìî ééçå ïéîéùø
äìéã ïéñåìëà ìëå àòøà àîéé÷ì ïåì ïéãâð:  

 וארץ שמים עשה עליון אלהים של וסוד
 שלמעלה בכח כאחד ותםא והוציא .לקיום

 עליון סוד כדוגמא זו .הכל של הראשית
 שמים עשה הזה והאחרון .למטה יורד

 עולמות שני ', בהכל של וסוד .למטה וארץ

éäìàã àæøå"äàìò íáéãáò  õøàå íéîù 
 àìéòìã àìéçá àãçë ïåì ÷éôàå àîåé÷ì
 úéçð äàìò àæø àã àðååâë àìëã àúéùàø

àúúìâéäàøúá éàäå ãé àúúì õøàå íéîù ãéáò 
>àæøå <)àæøá(á àìëã  ' åàøáå åäðéð ïéîìò ïéøú

                                                                                                                                                                                     

הוא בן הבינה שהיא ישי , ויסוד שנקרא חי, עולמות] י"ש[י שבה יש "שאימא נקראת יש, הוא יסוד א
 .)מ"מ(ומשפיע לאדמה שהיא מלכות 

 ).מ"מ(שהמוחין מתקבצים ביסוד ' פי ב
א "שיסוד דאימא בתוך תפארת דז, נגדין ליה, ו"וא' י תפארת שנק"ע, שהם המוחין' שחיים הנז' פי ג

 ).מ"מ(א "ומשם באים ליסוד ז
 ).מ"מ(והוא משפיע בהם , בכח אותם המוחין שליט בכל העולמות שצריכים להשפעתו' פי ד
 ).מ"מ(ת בסוד ויוסף הוא השליט על הארץ מלכות מהיסוד ניזוני' פי ה
 ).מ"מ(ב אתוון לארץ "א ממשיך כ"שהוא ז' ו, ואת הארץ ו
ו שנותנת "ף ועד תי"ב אתוון מאל,ת שהם כ"א. עכשיו דורשה, את השמים שלא דרש בה כלום' פי ז

ב אתוון " דכש את לעילא והוא חילא דכללא"כ וז"ב אתוון ג"ג הם כ"וכן החו. והם המוחין, מלכות לבינה
 ).מ"מ(ג "דאפיק אלהים ויהיב לשמים שהם המוחין והחו

א "שהם המוחין שנקראים את המשים שהוא ז, א ובשר מבשרו"המוחין דאמא נעשו עצם מעצמיו דז ח
 ).מ"מ(

 ).מ"מ(א מקיימת המלכות "מהמוחין דז ט
 ).מ"מ(א "משם ניזון שמים שהוא ז, שהם המוחין', מאת הנז י

  ).ה וזהו"ג ד"צ י ע"א על ספד"בהגר(' נוק' ינת דכר וארץ היא בחישמים הוא בח יא
כל מה שנעשה בעולם הוא מכח . ב"ב קיא ע"ה ח"וכן דע, ב"ב לה ע"אריכות בעניין זה בכללים ח' עי יב

 ).ג"א קט ע"כללים ח(ן דמלכות "המ
 ).ו"לש(א " עלעיל כב). מ"מ(נחית לתתא למלכות להשפיע בה , רזא כנודע' א שנק"יסוד דז' פי יג
לכן המלכות ממוצעת בין אצילות ). מ"מ(ע "ן דבי"א מתקנת זו"אחר שקבלה המוחין מיסוד דז', פי יד

, א"ב קל ע"כללים ח(ע על פי המלכות "וכן מכח זה מתנהגים כל העולמות בי). א"ב נג ע"כללים ח(לבריאה 
כללים (המציאות למעלה עד אין סוף לכן בעליית המלכות עולה ). ג"ב סו ע"ה ח"וכן דע, ג"א נו ע"וכן ח

 ).ד"א קד ע"כללים ח(ע היא רק על ידי המלכות "וכל תיקונם של בי, )ב"א עח ע"ח
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 והעולם העליון העולם ,עולמות ובראו ,הם
 שמים ברא זה .זה כצורת זה ,התחתון

 שני זה ועל .וארץ שמים ברא וזה ,וארץ
 וזה ,עולמות שני הוציא זה ,הם עולמות
 של בכח והכל .עולמות שני הוציא

 בתחתון העליון יורד ,העליונה הראשית
א בדרך של דרגה אחת ששורה ומתמל

 וטמיר סתום שביל אותודוגמת  כ.עליה
 ודרך דק אחד לשביל פרט ,למעלה וגנוז
 שנאמר כמו ,דרך שלמטה אותו .אחת

 ואותו ".אור נוגהכ צדיקים רחווא"
 נתיב" שכתוב כמו ,דקיק שביל שלמעלה

 בים הנותן" הכל של וסוד ".עיט ידעו לא
 דרכך בים" וכתוב ,"נתיבה עזים ובמים דרך

 ,העליון העולם ".רבים במים ושבילך
 שמתעברת נקבה כמו ומתעבר כשמתמלא

 זכר ,כאחד בנים שני מוציאה ,הזכר מן
 כדוגמא ,וארץ שמים והם ,ונקבה

 ,מימי השמיםמ נזוניתהארץ  ,שלמעלה
 זכר שעליונים אלא ,לתוכה נשפכים מימיוו

 מן נזונים והתחתונים .נקבה ותחתונים
 לעליונים קוראים תחתונים ומים .הזכר

 כנגד מים ושופכת ,לזכר שפתוחה כנקבה

ïéîìòàäàìò àîìò àã áäàúú àîìò àãå â àã 
 àã àãã àðååâë]àøá[ àãå õøàå íéîù ]àøá[ 

õøàå íéîùãå á àã ìò ' àã åäðéð ïéîìò ïéøú
 àìëå ïéîìò ïéøú ÷éôà àãå ïéîìò ïéøú ÷éôà

äàìò úéùàøã àìéçáä ]úéçð) [úçî( äàìò 
àâøã ãçã çøàá àééìîúàå äàúúáå éøùã 

 æéðâå øéîèå íéúñ ìéáù àåääã àðååâë äìò
 øá àìéòì]ã[ àåää çøà ãçå ÷é÷ã ìéáù ãç

 øîà úàã äîë çøà àúúìã)çé ã éìùî (øàå ç
 àåääå äâåð øåàë íé÷éãö]÷é÷ã ìéáù àìéòìã [

)ìéáù àìéòã( áéúëãë )æ çë áåéà ( àì áéúð
èéò åòãéæ àìëã àæøå )æè âî äéòùé (íéá ïúåðäç 

êøãèíéæò íéîáå éäáéúð àé áéúëå )ë æò íéìäú (
íéáø íéîá êìéáùå êëøã íéááé äàìò àîìò 

àéìîúà ãëâé ïî àøáòúîã àá÷åðë àøáòúàå 
÷éôà àøåëã àá÷åðå øëã ãçë ïéðá ïéøú ú

õøàå íéîù ïåðéàåãéäàìò àðååâë åè éåîéîî 
 àìà äååâá ïãúùà éåîéîå àòøà ïæúà àéîùã

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(תיקנו עולמות שתחתיהם ' בינה ומלכות הנז' פי א
 ).מ"מ(בינה תיקנה עלמא עילאה שהיא אצילות  ב
 ).מ"מ(ע "מלכות תיקנה עלמא תתאה שהם בי ג
  ).ה"של(רין ת' ועל דא ברא ב ד
כי עיקר יסוד כל מעשה בראשית נעשה באור , ע נעשו באור תיקוני אבא"עיקר מציאות העולמות בי ה

 ).א"ש קלז ע"וע, ב"ב קלו ע"כללים ח(הגנוז 
 ).מ"מ(א "יסוד דז' פי ו
 ).א"א קיז ע"כללים ח(והמה תרין ריעין דלא מתפרשין , א"והוא היסוד שבין או ז
 ).מ"מ(מלכות  ח
 ).מ"מ(ד יסו ט
 ).מ"מ(בינה  י

מים " ו,א" הוא יסוד ז"דרך"ו'  הוא יסוד דנוק"ים" כי ,א"ווג דאויקאי על זפסוק זה ). מ"מ(יסוד אבא  יא
 .כ"וממילא יובן קרא דלקמיה ג) ג"ש צב ע"הקדו ( הוא יסוד דחכמה"נתיבה"ו , הוא יסוד דבינה"עזים
 הוא יסוד "מים עזים" ו,א" הוא יסוד ז"דרך"ו' דנוק הוא יסוד "ים" כי ,א"ווג דאויקאי על זפסוק זה  יב

 ).ג"ש צב ע"הקדו ( הוא יסוד דחכמה"נתיבה"ו ,דבינה
ן דאצילות שיצאו מזיווגי "ת הזווד מציא"ווגם עיי ז"ן ע"ע נעשו משפעת הזו" כל מציאות עולמות בייג

 ).א"ב לג ע"ה ח"דע (א"או
  ).א"ד(ב "והוא עולם הנפרדים ויצא קסא ע יד
 ).מ"מ(א "ן דאצילות הם כמו או"שזוכי  טו
ע "א שבי"לעיל כב ע' עי). מ"מ(ן "הם גבורות שהם מ' והגבורות שבנוק,א הם זכרים "החסדים שבז' פי טז

 .לגבי האצילות' הם נוק
ן גורם "כל מ). א"ד(ויצא קסג ' ושופך מים כנגד מים של הזכר כענין תהום אל תהום קורא וגו יז

כל יציאת אור היא ). ג"ב צו ע"ה ח"דע(וא המשכה של תוספת מוחין מלמעלה הרי ה, לתוספת אור וברכה
יג סימן יג ' ב ומדרש רבה בראשית פ"מ פנחס רמז ע"רע' עי). ג"א קג ע"כללים ח(על דרך זיווג עיבור ולידה 

 ח שער לט"וכן עיין בזה בע, ד שאין טפיים סלקין כנגדה"אין לך טפה יורדת מלמעלה מ, ב"ותענית כה ע
  .פרק יד



úéùàøá 

92 

 נזונית והנקבה .זרע לעשות הזכר של מים
 ,"הארץ ואת" שכתוב זהו ,הזכר מן

  .שנאמר כמו ,ו"וי בתוספת

ðæúà àøåëã ïî éàúúåï ïàø÷ ïéàúú ïééîå 
àøåëãì àçéúôã àá÷åðë ïéàìòìæé àéî úãùå 

 ïî àá÷åðå àòøæ ãáòîì àøåëãã àéî ìá÷ì
 àãä úðæúà àøåëã õøàä úàå áéúëã àåä

éå úôñåúá"øîúàã äîë å:  
 ברא מי וראו עיניכם מרום שאו" כתוב

  נחקקו האותיות ."' וגואלה
 áéúë)åë î äéòùé ( åàøå íëéðéò íåøî åàù

åâå äìà àøá éî') úìú(å÷÷çúà ïååúà  
)àìéòìã àãáåòá(  

  ì/à  
 העליון של במעשה .הכל של במעשה

 שמונר כך אחר .התחתון של ובמעשה
 בראשית" 'ב .בכתוב ונחקקו האותיות

 ברא ראשית 'ב ,"את אלהים" 'א ,"ברא
 בכח ודאי ברא ת"בי שנאמר כמו ,ודאי
 ודאי ברא 'שב כמו ,זכר 'א נקבה 'ב .עליון
 אותיות הוציא 'א כך ,שלמעלה בכח

 ,אותיות ושתים עשרים של כללות השמים
 חיים להם לתת שמים הוציא 'ה
  .אותו ולהשריש )ולהשקות(

àìëã àãáåòáà àãáåòá ãäàìòá àãáåòáå 
)ã(äàúúâ å÷÷çúàå ïååúà åîéùøúà øúáì 

 àø÷á)á'( ]úéùàøá[ àøá )à'( ]éäìà"í[ úà 
)á'( ]áúéùàø[éàãå àøá ã øîúàã äîë ]éá"ú [
)á'(äàìò àìéçá éàãå àøá äá  'à àá÷åð ' øëã

áã äîë ' àøá>àìéòìã àìéçá éàãå<à éëä  '
 ÷éôà]ïååúà íéîùä[øúå ïéøùòã àììë ú ïé

ïååúàåä  ' ïééç äéì áäéîì íéîù ÷éôà
)äà÷ùàìå (äéì àùøùàìå:  

הוציאה הארץ לתת לה '  ו,"הארץ ואת"
 .לה שראוי פוקיס לה ולתת ,תקנהמזון ול

 של כללות ת"א ו"וא שלקח ,"הארץ ואת"
 ,נזונית והארץ ,אותיות ושתים עשרים
 שנאמר כמו ,לתוכה אותם כוללת והארץ

 סוד והיינו ".הים לא לכיםוה הנחלים לכ"
 לתוכה הכל שכונסת ,"הארץ ואת"

 ,הארץ לקחה הארץ ,אותם ומקבלת
 ת"א" ,כאחד וארץ שמים זה "ת"וא"

 ,כאחד וארץ שמים של סוד "השמים
בשבט  הדבר הגעת ,להזין אותם ומקבלת

 úàå)õøàä(å  ' àðåæî äì áäéîì õøàä ÷éôà
 äì éæçúàã à÷åôñ äì áäéîìå äì àð÷úàìå

àå ìéèðã õøàä úàå"à å" ïéøúå ïéøùòã àììë ú
 äîë äååâì ïåì ìéìë àòøàå àòøà ïæúîå ïååúà

 øîà úàã)æ à úìä÷ ( ìà íéëìåä íéìçðä ìë
ä äååâì àìë ùéðëã õøàä úàå àæø åðééäå íé

ïåì úéìá÷å] íéîùã àæø úàå[ àìèð õøàä 
>àå õøàä"àãçë õøàå íéîù àã ú<à " ú

 ïåì úìéá÷å àãçë õøàå íéîùã àæø íéîùä
àðæúàìæéåôìå÷á äìî ïåèî çéçéëù è àøèñå÷ 

                                                           

 ).מ"מ(שמהאותיות נחקקו כל העולמות  א
 ).מ"מ(י בינה "היא עולם האצילות שנתקנה ע ב
 ).מ"מ(ע שנתקנו על ידי מלכות "הם בי ג
 ).מ"מ(בינה  ד
 ).מ"מ(אבא  ה
 ).מ"מ(ב אתוון שנותן אבא לאימא "הם הכ ו
א "דים שהם חלק הזכ מקבלת גם החס"ואח, א"המלכות מקבלת הגבורות שהם חלקה מיסוד דז' פי ז

ת הם הגבורות שהם חלק המלכות שנקראת "א. א"הם החסדים שהם חלק ז' ו, ת"והם רמוזים בתיבת וא
הגעת הדבר שיבא לידי השגה ). מ"מ(ל ואת שהם החסדים והגבורות קבלתם הארץ שהיא המלכות "ור, ת"א

כח נעלם השולט על דבר נגלה והענין שכל . י הכאת האור מלמעלה למטה שכיח ומצוי"להיות מושג הוא ע
ל אין לך עשב למטה שאין לו שר למעלה שמכה בו ואומר "הכאה על דרך שארז' ומוציאו לפועל נאמר בו ל

  ).א"ד(והקולפא הוא מקל שראשו נטוע במסמרים וההכאה הוא ההסטה וחבטה בדבר ההוא . לו גדל
 ).מ"מ(ה יהיה שכיח ומצוי י הכאת האור מלמעלה למטה וז"הגעת הדבר להיותו מושג הוא ע ח
אהל ומדור העשן אשר מקומו שם תמיד הוא בארץ שכיח ומצוי ורמז אל השכינה ארץ הקדושה  ט

 ).א"ד(נח דף ע . שהיא מידת הדין הרפה הנרמזת בסוד האש ושלוחי הדין הם העשן
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 מצוי רתוהקט היכל ,מצויים ]הבהכא[
 ומתעוררת שופעת לוהטת כשאש ,בארץ

 כמו ,עשן ועולה בה שאוחז מאלמש
 ירד אשר מפני כלו עשן סיני והר" שנאמר

 ואת" וכתוב ,עשן וזה אש זו ,"באש 'ה עליו
 אחוזים כשיורדת שאש מתוך ".עשן ההר

 בצד עומד הכל ואז ,באש עשן בזה זה
 ,ארץ יסדה ידי אף" סוד והיינו ,השמאל

 הימין של בכח ,"שמים פחהיט וימיני
 ,זכר שהם שמים נעשו וכדוגמא ז ,למעלה

  .השמאל מצד ונקבה הימין מצד בא וזכר

çéëù àòøàá àøèå÷ãààèäìîã àùà ãë á 
ððú à÷ìñå äá ãéçà àìàîùî øòúàå ãéâðàâ 

 øîà úàã äîë)çé èé úåîù (éðéñ øäåã åìë ïùò 
åäé åéìò ãøé øùà éðôî"ùàá ää àãå àùà àã 

 áéúëå àððú)åè ë íù ( åâî ïùò øää úàå
 àùàá àððú àãá àã ïãéçà úéçð ãë àùàã
 àæø åðééäå àìë àîéé÷ àìàîù øèñá ïéãëå

)âé çî äéòùé ( äçôè éðéîéå õøà äãñé éãé óà
àðéîéã àìéçá íéîù àðååâ éàä éë àìéòì 

 àøèñî øëãå øëã åäéàã àéîù åãéáòúà
àðéîéã àìàîùã àøèñî àá÷åðå éúà à÷]) ð"à [

õøà äãñé éãé óà áéúëå éúà à÷(:  
 ,"אלה ברא מי וראו עיניכם מרום שאו"
 ]בהם [לולשא שלא הדברים עלו כאן עד

 ולא מאין נתקנה שחכמה ,למעלהדוגמת 
 אין הקוועמ סתומהש ,להילשא עומדת
 ,קועמ אור שהתפשט כיון .בה דושיעמ
 סתום שהוא גב על אף ,לשאלה עומד אורו

 שאלה פי על לו וקוראים ,שלמטה מהכל
 שאמרנו סוד ינויוה ".אלה ברא מי" ,"מי"
 ,ודאי "מי מבטן" ,"הקרח יצא מי מבטן"
 ואין .לשאלה שעומד אותו ")הקרח יצא("

 אלא ,למטה ומה למעלה מה לולשא
 לדעת ולא ,לדעת שיוצאים וםמק לולשא
 לשאלה עומד אלא ,יכולים לא שהרי ,אותו
  .בו לדעת ולא

 äìà àøá éî åàøå íëéðéò íåøî åàù) äéòùé
æë î(åàìàùì àìã ïéìî å÷ìúñà àëä ãò æ 

 àìéòìãë]äîëçã) [äîëçå( ïéàî ìéìëúùà 
 íå÷éã úéì ÷éîòå íéúñã àìàùì àîéé÷ àìå

äéáç èùôúàã ïåéë >à÷éîò àøåäð< äéøåäð 
òà àúìàùá àîéé÷" àìëî íéúñ åäéàã â

 àøá éî éî àúìéàù íåô ìò äéì ïàø÷å àúúìã
ïøîà÷ã àæø åðééäå äìàè) èë çì áåéà ( ïèáî

 éàãå éî ïèáî çø÷ä àöé éî)çø÷ä àöé (àåääé 
 äî àìéòì äî àìàùì úéìå àúìàùì àîéé÷ã

òãðîì ï÷ôðã øúà àìàùì àìà àúúìàé àìå 
 àì àäã äéì òãðîì àúìàùì àîéé÷ àìà ïéìëé

 òãðîì àìå]äéá[:  
 מאמר ראשית ,ראשית 'ב ,בראשית

 אלא .מאמר הוא שבראשית נאמר או ,הוא
á úéùàøá 'àåä øîàî úéùàø úéùàøáé åà 

                                                                                                                                                                                     

 העשן ושלוחי הדין הם, אהל ומדור העשרן שרומז אל השכינה שהיא מדת הדין הרפה ונקראת אש א
 ).מ"מ(תמדי הוא בארץ שכיח ומצוי 

 ).מ"מ(הם הגבורות שמתקנים המלכות  ב
נתגלו בהם הסיגים קצת , אחר שנתעצמו בה הגבורות ונשתלשלו מלמעלה למטה עד המלכות' פי ג

 ).מ"מ(ונעשים תננא שהוא גם ומגושם יותר מהאש 
 ).מ"מ(מלכות  ד
 .)מ"מ(א הגבורות הנקראים אש "שנתן לה ז' פי ה
 ).הערת הזוהר(ב "א ע”לעיל ע ו
ש דחכמה אשתכלל מאין ולא "וז, גם באבא אין שואלים, א"כמו שאין שאולים בפרצופי עתיק וא ז

 ). מ"מ(אלא לשאלה , קיימא שאלה
 ).א"ש לח ע"הקדו(חכמה ' הרי הוא בחי ח
 ).הערת הזוהר(ב "לקמן פה ע ט
  ).א"ד(ב ”ב ותרומה קכו ע” עא ובלק קצג”יתרו צג ע' א ועיין בפ”פקודי רכו ע י

אין בה שום , אבל על הבינה בעצמה, ן"ן כדי למנדע לזו"ששואלים על הבינה שמשם יצאו זו' פי יא
 ).מ"מ(ש ולא למינדע ליה "וז, ידיעה
ל אבא "ר" ראשית מאמר הוא"ולכך אמר , נמצא כי האומר הוא המעולה, חכמה אומר ובינה עושה יב
 ).מ"מ(' הנקראת ב, בינהראשית הוא האומר ולא ' הנק
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 ,בו סתום והכל כחו והתפשט יצא שלא עד
 שיצא כיון .הוא ומאמר הוא בראשית
 והוא ,ראשית נקרא ,צבאות ממנו והתפשט

 ,אלה שברא אותו שאלה י"מ ,בלבדו מאמר
 נעשה ,והשתכלל התפשט רשאככך  אחר

דוגמא כ ממש עשהנ והכל .למטה וברא ם"י
 ,וזכצורה ה וזה ,זה כנגד זה ,שלמעלה
  .'ב ושניהם

 àîéð]ã[ àì ãò àìà øîàî åäéà úéùàøá
÷éôðàäéìéç èùôúàå á äéá íéúñ àìëå 

 èùôúàå ÷éôðã ïåéë åäéà øîàîå åäéà úéùàøá
ìéç äéðî øîàî àåäå éø÷à úéùàø ïé]éåãåçìá [

)äàìò(î " øúáì äìà àøáã àåää àúìéàù é
é ãéáòúà ììëúùàå èùôúà ãë" àøáå í

 àìéòìã ùîî àðååâ àåääë ãéáò àìëå àúúì
á åäééåøúå àãã àðååâë àãå àã ìá÷ì àã':  

" בויבמס" ".בויבמס שהמלך עד" כתוב
 בסוד ,תחתונה במלכות להתיישב ]דהיינו[

 חביבות אותה של ענוגות יבורח וותא של
 גנזנונסתם ש שביל באותו ,העליון שבעדן

 בנחלים ויוצא ממנו ומתמלא ,נודע ולא
 ,תחתון מלך זה "ריחו נתן נרדי" .ידועים
 ,שלמעלה דוגמאכ שלמטה עולם שברא
 ,ולעשות לשלוט עליון טוב ריח ומעלה
  .עליון באור ומאיר ושולט ויכול

 áéúë)áé à øéù ( ãò åáñîá åáñîá êìîäù
 àåääã àæøá äàúú åëìîá àáùééúàì
 ïãòáã àúåáéáç àåääã à÷åðôúå àúåøáç
 òãéúà àìå æéðâå íéúñã ìéáù àåääá äàìò
 ïúð éãøð ïòéãé ïéìçðá à÷ôðå äéðî àéìîúàå

àã åçéø) äàøúá àîé( àøáã äàúú àëìî 
àáè àçéø ÷éìñå àìéòìã àðååâë àúúì àîìòâ 

ãáòîìå äàèìùì äàìò øéäðå èéìùå ìéëéå 
äàìò àøåäðá:  

 בימין ,העולם נברא צבעים בשני
 ימים ששה ,עליונים ימים בששה ,ובשמאל

 ימים ששת כי" שנאמר כמו ,להאיר נעשו
 ואלה ".הארץ ואת השמים את 'ה עשה
 לתהום נקבים ששים ועשו דרכים חפרו
 מי להעלות נקבים ששים ואותם ,רבה

 )שנינו הרי( זה ועל ,התהום לתוך הנחלים
 והם ,נבראו בראשית ימי מששת השיתין

  .העולם שלום היו

àîìò éøáúà ïéðååâ ïéøúáã àðéîéá 
àìàîùáåäïéàìò ïéîåé àúéùá å ïéîåé àúéù 
åãéáòúàæ øîà úàã äîë àøäðàì ) àì úåîù

æé (åäé äùò íéîé úùù éë" úàå íéîùä úà ä
ïéçøà ïåøë ïéìàå õøàäç ïéá÷åð ïéúéù åãáòå 

îåäúì ïéúéù ïåðéàå àáø à]ïéá÷åð[ äàìòàì 
 åâ éìçðã àéî>àîåäúè <)ïéîåäú( àã ìòå 

)>ð"à <ïðéðú àä ( úéùàøá éîé úùùî ïéúéùä
àîìòã àîìù ååä ïåðéàå åàøáð:  

                                                                                                                                                                                     

ל אפילו "ר, אזי בראשית איהו מאמר, ד"ד דיו"נודע שהבן בחכמה וכשהבינה כלולה באבא בסוד ו' פי א
אחר שנפרדה הבינה ואינה כלולה באבא ' פי', איהו מאמר אבל כיון דנפיק וכו, דבראשית' שהיא ב, הבינה

 ).מ"מ(מר בלחודוי אז ראשית מא, ן שיצאו ממנה"ואתפשט מניה חיילין הם זו
  ).הערת הזוהר(ב "לעיל טו ע ב
 ).מ"מ(ן "הם המ ג
 ).מ"מ(ג "נבנית מחו, שהיא מלכות, עלמא' פי ד
 ).מ"מ(ג "הם חו ה
 ).מ"מ(א שנבנית מאחוריהם "ק דז"ו ו
ימי ' י שהם ו"ת ונה"הקצוות חג' שורש כחות כל הגבורות הוא בו). ו"לש(א "ש לקמן לא סע"כמ ז

 ).ב"ב עו ע"ה ח"דע(אלפי שנין ' רש ובראשית והם שו
כ ,ומאימא מקבלת ג', ך והם ציר ודלת שביסוד הנוק"ומנצפ, ב אתתון,א כ"המלכות מקבלת מאחורי ז ח

כרון , ק"שהם הו" ואלין"ש "וז, שהם ציר ודלת אחר והם ם דמרבה המשרה, ך אחרים"ב אתוון ומנצפ"כ
שלתהומא רבה שהוא " וז, ת והם הדרכים שביסוד דידהארחין ועבוד שתין שהם ציר ודלת שנותנים למלכו

  ).א"ד(חפרו דרכים ). מ"מ(' יסוד דנוק
שהם , א"ק דז"מו, מהיכן באו למלכות, שהם ציר ודלת', הדרכים הנז' פי, ימי בראשית נבראו' שתין מו ט

 ).מ"מ(ימי בראשית ' ו
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 לתוהפס ,"ובהו תהו היתה והארץ"
 בהתחלה שהיתה קליטתו בתוך הטמונה

 כך ואחר ,כבר "היתה" . התקיימהולא
 נחקק אותיות שתיםו בארבעים ,התקיימה

 השם של עטור וכולם ,התקייםו העולם
  עולות ,כשמצטרפותו .הקדוש

äúéä õøàäåà åäáå åäú )á à úéùàøá (
àúéôñåñáéåèìå÷ åâ éøî÷ã â àúéîã÷á äåäã 

îéé÷úà àìåú úîéé÷úà øúáìå øáë äúéä 
 úîéé÷úàå àîìò óéìâúà ïååúà ïéøúå ïéòáøàá

éôøèöî ãë àùéã÷ àîùã àøåèò åäìëåïé÷ìñ ï  
  ì/á  

 ,למטה ויורדות למעלה אותיות
 ,העולם צדדי בארבעת בעטרות מתעטרות

מים ימתקי ואלה .התקייםל העולם ויכול
 הקליטה של הדפוס ,)המלך(במעשי העולם 

 נכנסו ,חותםכתשלום ה מצויים באלה
 לתוך נכנסו .העולם ונברא ואת את ויצאו

 שבטב ,העולםהתקיים ו והצטרפו החותם
 נקבי תחת ונכנסו הכו ,הגדול שהנח של

 כך אחר .אמות מאות וחמש אלף העפר
 כסההחושך ו ,שךובח עולה היה רבה תהום

 צאיוי בחושך ובקע אור שיצא עד ,הכל
 חושך מנימגלה עמוקות " שכתוב ,והאיר
 במשקל נשקלו מים ".צלמות לאור ויצא

]àìéòì ïååúà) [àìéòìã ïååúàá(ã ïéúçðå 
 ïøèòúî àúúì]á[ïéøèòä àîìò éøèñ òáøàá 

 ïéìàå àîéé÷úàì àîìò ìéëéåà éåãáåòá ïéîéé÷ú
àîìòãåàèìé÷ã àøñôåè æ éçéëù éðäá 

áàîúåççè úàå úà å÷ôðå åìàò à÷ðôùåâã 
îúåç åâ åìàò àîìò éøáúàå åôøèöàå à

àîìò íéé÷úàåéàáøáø àéåçã éåôìå÷á ) ãëã( 
 ùîçå óìà àøôòã éá÷åð úåçú åìàòå åçî

äàîàé ÷éìñ äåä àáø àîåäú øúáì ïéîà 
àøåäð ÷ôðã ãò àìë éôç àëåùçå àëåùçááé 

øéäðúàå ÷ôðå àëåùçá ò÷áåâé áéúëã ) áé áåéà
                                                           

ב שורשי סיגים "נ. 'הו ובוהו וכווהארץ היתה תו). א"ד(ש "ם א"ר מי"ך אוי"ו וחש"ו ובה"ש תה"אמ א
ב והאור מתגלה "י שם מ"נ ונתבררו ע"כ עולים למ"שהיו מכוסים ונבלעים בקדושה לכן לא נתקיימו ואח

כי האותיות נצרפו כמו בכור וזהו סוד צרופי . ש וכולא עטרין דשמא קדישא ומצטרפין"מן החושך וז
  ).נ"ש) (י"נז(אילין באילין ] ואתקנא). [תקיימאוא(ד "אותיות ועולין לקדושה לעילא ונחתין כנגדה מ

זוהמא הטמונה תוך ' פי). א"ד(א "סיגי קסת הסופר שנקרא קלמ). א"ד(שמרים של מים ואויר ואש  ב
 ).א"נ(ב "הרש. הטוב וקלוטה בו ומעורבת

א קלוט בתוכו ונקרא בערבי מחברא וענינו הוא שהיה החשך שהוא הסיג "בתוך קליטתו לפי שהקלמ ג
קודם הגילוי לא ' לוט ונחבא בתוך מקום קבוצו והיינו דהוה בקדמיתא בסוד שנאמר והארץ היתה תהו וגוק

 ).א"ד(ב "יו. אתקיימא עד שנתגלה
ב ועיין בפקודי רנא ”ש דף קלב ע"ד סליק ולא נחית ע"וע' ב כו"תרומה דקאמר התם שמא דמ' ע בפ"צ ד

  ).א"ד(א ”ע
  ).א"נ(ב "י. במער' מזרח ה' צפון ו' דרום ה' י ה
å) àëìîã() ôãá óñåð”å.( 

דפוס וציור הקליטה שנתהווה ממנו העולם הוא שכיח באותיות שהיו עולים ויורדים כענין סדר  ז
יצירה ' א שערים מבוארים בס"ושאר צרופי אלפא ביתא שעל ידם נתהוה העולם ברל' ס כו"ק צפע"תשר

וים האותיות כסדר ובפרדס והם כסדר ובהיפך למפרע ובירידתם למטה בעולם להתהוות ממנו הויה מתה
ד כי כן הענין תתהפך כחומר חותם שציור החותם הוא מצויר למפרע ובהתהפכותו בא כסדר אף כאן "אבג

ל כחותם של טבעת המתהפך לצייר ציור בהדפסתו "בהויות העולם כן וזהו אמרו כחותמא דגושפנקא ר
 ).א"ד(

ç á)ôã”å (àîúåçë àúéà. 

 ).א"ד(מלת אמת ' פי ט
 עם כחותיו שנקראים בכלל קליפות חיצוניות בהיותם בהתגלות נחש הגדול שהוא נחש הקדמוני י

ק אמות "מתגלים ומתקלפים להסתלק מעל לגבול הקדושה ולהיות יורד למטה תחת נקבי הארץ אלף ות
והתחיל אור העליון להאיר ' ו אזלי לבתר תהומא רבא כו"להיות שם דירתם ושלא להתערב בקדושה ח

חלת והיתה חשוכא לבתר נפיק שלהבת וסיבב את הגחלת א בקדמיתא היתה השלהבת בתוך הג"פ. בעולם
 ).א"ד(ב "י. ואתנהיר עלמא

  ).ה"של(ל עד בתקלא כל זה מוקף "אלף וחמש מאה באצבען וכצ יא
  ).הערת הזוהר(א ”לעיל טו ע יב
כללים " (עליהם יראה ויצא כברק חיצו' וה"אזי , מתגבר ורוצה לשלוט" צלמות"' הנק' כאשר הקלי יג

 ).ג"א טז ע"ח
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 נטפו שלש .באצבעות מאות וחמש אלף
 וחצי ,םלקיו מהם חצי ,המשקל לתוך

 ,יורדים ואלו עולים אלו ,למטה שנכנסו
 בדרך המשקל עמד ,היד תיבעלי שעלו כיון
 זהו ,לשמאל ולא לימין סטה ולא ישר

 הכל ."' וגומים בשעלו מדד מי" שכתוב
 קףוות וכח ,התגלה ולא בארץסתום  היה

 ולא זרמו ולא בתוכה קפואים ומים
 .שלמעלה האור עליה שהאיר עד ,התפשטו

 ,כחו והפשיר במקום הקליטה הכה והאור
 ויהי אור יהי אלהים ויאמר" שכתוב זהו
 דםומק שהיה עליון ראשון אור זהו ".אור
 ,והכחות הצבאות כל יצאו ומכאן .לכן

 אחר .ציאה צבאותיהוהו מהסהתב והארץ
 מסוף אורו עולה היה ,וירדכך כיון שהאיר 

 ברשעי כשהסתכל ,העולם סוף עד העולם
 בשביליו אלא יצא ולא ,טמןונ נגנז העולם
  .התגלו שלא יםמהנסת

âë áé ( øåàì àöåéå êùç éðî úå÷åîò äìâî
àì÷éúá åì÷úà àéî úåîìöà äàî ùîçå óìà 

òáöàáàúìú ïáèð ô åäééðî åâìô àì÷éú åâ é
 ïéìàå ïé÷ìñ ïéìà àúúì åìàòã åâìôå àîåé÷ì

 å÷éìñã ïåéë ïéúçð]÷éìñáà) [åì÷éúá( àãéã 
 àðéîéì àèñ àìå øùéî çøåàá àì÷éú íéà÷

ää àìàîùìå" ã)áé î äéòùé ( åìòùá ããî éî
åâå íéî ' àìå íéúñ àòøàá äéá äåä àìë

å àééìâúà àìå äåâá ïéãéìâ àéîå àô÷úå àìéç
 àøåäð äìò øéäðàã ãò åèùôúà àìå åãéâð

àìéòìãâéåèìå÷á úàçî àøåäðå ã åàéøúùàå 
äìéçàää " ã)â à úéùàøá (éäìà øîàéå" éäé í

 äåäã äàìò äàîã÷ øåà àåä àã øåà éäéå øåà
 ïéô÷åúå ïéìéç ìë å÷ôð àëäîå àðã úîã÷î

øúáì àäìéç ú÷éôàå úîñáúà àòøàå ïåéë 
 àîìò éôééñî äéøåäð ÷ìúñà äåä úéçðå øéäðã
 àîìò éáééçá ìëúñà ãë àîìò éôééñ ãò
 éåìéáùá àìà ÷éôð àìå øéîèúàå æéðâúà

ïééìâúà àìã ïéîéúñ:  
 שנינו ".טוב כי האור את אלהים יראו"
 ,"טוב כי" של בקיום שעומד חלום כל

 אותיות ראה .ולמטה למעלה הוא שלום
 ,לו טוב 'ט ראה .ואחד אחד כל ודרכ כפי
 כי" בו פתחה התורה שהרי ,לחלומו טוב
 'ט ,העולם לסוף העולם מסוף מאירו ,"טוב
 'ט .בשלמות אור טוב ,הוא טוב ,טוב

 מעליון שמאיר אות ,הכל של תשיעי
 של ימהבסת ונעשה בו ונכלל ראשית
 'ו .אחת נקודה שהיא 'י של סוד ,נקודה
 םייסתנכש .שמים נעשו בו ,יצא מכחו

 ממנה 'ב האירה ,פנימה ונגנז אחתנקודה ב

éäìà àøéå"áåè éë øåàä úà í)  à úéùàøá
ã( áåè éëã àîåé÷á àîéé÷ã àîìç ìë ïðú 

îç àúúå àìéòì àåä àîìùé íåôë ïååúà 
éåçøàäè àîç ãçå ãç ìë ' äéîìçì áè äéì áè 

 éôééñî øéäð áåè éë äéá çúô àúééøåà àäã
è àîìò éôééñì àîìò ' áè]åøéäð áè àåä áåè [

)øéäð àåä(è àúåîìùàá  'äàòéùúåúà àìëã æ 
àúéùàø äàìòî øéäðúàãç äéá ìéìëúàå 

éã àæø äãå÷ðã åîéúñá ãéáòúàå ' àãå÷ð àéäã
å àãç 'äéá ÷éôð äéìéçîèíéîù ãéáòúà é ãë 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(נשקלו במשקל שוה בקו הישר  א
  ).א"ד(סוף תקון יח ריש תקון י ותקון ע דף קב  ב
  ).א"ד(והאור הכה בתוקף הארה בקליטת המים שנקרשו וקפאו  ג
 ).א"ד(והותר כחה מקרישותה והלכו מימי השפע לכל צד והאיר העולם  ד
 ).מ"מ(רואה האותיות להפך לאפוקי אם ', כ ב"ואח' ט, שצריך שיראה תיבת טוב ביושר' פי ה
 ).מ"מ(יסוד שהוא תשיעי לכתר ' פי ו
ומאמר זה מורה ' ת רומזת גם בחכמה תשיעית ממטה למעלה ומקבלת מהכתר כו"יש מי שכתב שהטי ז

  ).א"ד(כן וקראה ראשיתא דאתכליל ביה 
  ).מ"מ(נ אבא "בינה א ח
 ).מ"מ(של שם מחיליה דאבא נפיק ' א שהוא ו"ז' פי ט
 ).מ"מ(אתעביד שמים , שהוא אבא' ד הנז"ובי' פי י
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 התחתון ,טמיר עליון .ותחתון עליון יצאו
 .שלמעלה בכח ועומד ,שנים של בסוד ,גלוי
 ב"טו הללו האותיות שלש ,"טוב" וזהו

 ,הכל שכולל העולם לצדיק כך אחר נכללו
 צדיק אמרו" שנאמר כמו ,ולמטה למעלה

 תובשכ ,בו כלול עליון שאור בגלל ".טוב כי
 "לכל" ".מעשיו כל על ורחמיו לכל 'ה טוב"

 יום להאיר בשביל הדבר סתם זה ,כתוב
 כאן עד .הכל על עליון לכל שמאיר אחד
  .הדברים סתם

æéðâúàåáá àøäðúà åâ  ' äàìò å÷ôð äéðî
äàúúåâàøéîè äàìò ãàééìâúà äàúú ä àæøá 
ïéøúãåàìéòìã àìéçá àîéé÷å æåè àåä àãå "áç 

 úìú ïéìà)åè ïååúà"á(  à÷éãöì øúáì åìéìëúà
àìë ìéìëã àîìòãè úàã äîë àúúå àìéòì 

 øîà)éùäéòé â  ( åøéäðã ïéâá áåè éë ÷éãö åøîà
äéá àìéìë äàìòé áéúëã )è äî÷ íéìäú ( áåè

åäé"ìëì åéùòî ìë ìò åéîçøå ìëì äàé àã áéúë 
ã ãç àîåé àøäðàì ïéâá äìîã àîúñ øéäð

àìëìáéúñ ïàë ãò àìë ìò äàìò ïéìîã àîâé:  

 של סוד ,"אלהים ברא בראשית"
 "תרומה תרימו חלה עריסותיכם ראשית"

 בית 'ב ,ראשית שהיא עליונה חכמה זו
 שנכנס נהר מאותו משקה להיות ,םהעול

 להשקות מעדן צאוי ונהר" הכתוב סוד .בו
 מהעמק הכל את שכונס "ונהר" ,"הגן את

 ,לעולמים מימיו פוסקים ולא העליון
 בית עליון מקוע ואותו .הגן את להשקות

 ,האותיות בו ומייסתנ ,בראשית ראשון
 ומתוך ,בתוכו שגנוז אחד דקיק בשביל

éäìà àøá úéùàøá" í)à à úéùàøá ( àæø
)ë åè øáãîá ( åîéøú äìç íëéúåñéøò úéùàøã

úéùàø éäéàã äàìò äîëç àã äîåøúãéá  '
 àîìòã àúéá]äà÷ùúàì) [äà÷ùàì( àåääî 

øäðåè áéúëã àæø äéá ìééòã )é á úéùàøá (
ïãòî àöåé øäðåæèà úå÷ùäì ïâä úæé øäðå 

)ùéðëàã] (ñéðë àã[äàìò à÷îåòî àìë çé àìå 
å÷éñô ïéîìòì éåîéî )î(àúðâì äà÷ùàìèé 

 ïåùàø úéá äàìò à÷îåò àåääå]úéùàøá[ 

                                                                                                                                                                                     

ונגנז תוך המלכות בסוד הזווג אז , נקודה כנודע' שנגמר תיקונו מכח אבא שנק, א"כד אסתיים ז' פי א
 ).מ"מ(שהיא המלכות ' אתנהרא ב

צ יב "א על ספד"ובבהגר' ח הארת המוחין פרק ט"ע' ועי, מאז אינו מאיר אלא רק את דופני העטרה ב
 ).א"א פא ע"כללים ח(ואילו עיקר האור נשאר ביסוד , )א"א נז ע"כללים ח(נ "ן זוה וה"ב ד"ע

  ).מ"מ(ן "תרין ההי' מאבא עילאה ותתאה פי'  פיג
 ).מ"מ(אמא  ד
 ).מ"מ(מלכות  ה
 ).מ"מ(ב "ו דתיבת טו"ת ויסוד שרמוזים בט"הם ת ו
 ).מ"מ(בינה  ז
 ).מ"מ(ודא הוא טוב , אתגלייא ברזא דתריןש תתאה "וז, ת ויסוד"ו הם ת"דטוב הוא מלכות ט' ב ח
ל משכיל "נדצ[שיסוד עולה בסוד הדעת ונמצא דאיהו לעילא ואיהו לתתא בסוד האי משכיל ' פי ט

 ).מ"מ] (@"ב קי ע"לאיתן זהר ח
 ).מ"מ(כי טיפת חסד בגו היסוד , חסד י

 ).מ"מ(יסוד נקרא כל  יא
ביתא דעלמא ' ב, ש עילאה על כולא"כמ, ון על כולםוהוא עלי, הוא חסד דאיהו יומא דכלל כולהו יומי יב

 ).מ"מ(מלכות ' פי
  ).הערת הזוהר(ז "כ' חסר ועיין בסוף הספר סי יג
  ).שער כג פרק בח "ע(הקומה " ראשית"ס שכן הוא נעלם ואינו "לכן לפעמים הכתר לא נמנה במנין הי יד
 ).מ"מ(א "יסוד ז טו
 ).מ"מ(אימא  טז
 ).מ"מ(מלכות  יז
 .)מ"מ(אימא  יח
 ).מ"מ(מלכות  יט



úéùàøá 

98 

 את" שכתוב ,כחות ניש יצאו מקוהע אותו
 ,"השמים" אלא שמים כתוב לא ".השמים

 ואת" .מהכלנסתם ה עומק אותו מתוך
 .הזאת הארץ את הוציא זה סתר ,"הארץ
 ויצאו ,היתה "השמים" של בכלל אבל

 כשהאיר .בזה זה בצדו דבוקה כאחד
 והושיבו אותה לקחו שמים הכל ראשית
 ".הארץ ואת" שכתוב ,במקומה אותה

 כשחזרה .ת"א שהם האותיות כלל "ואת"
  ונפרדה במקומה לשבת הארץ

åîééúñààïååúà äéá á æéðâã ÷é÷ã ìéáù ãçá 
äéåâáâïéìéç ïéøú å÷ôð à÷îåò àåää åâîå ã 

 áéúëã)à à úéùàøá (íéîùä úà) õøàä úàå( 
 áéúë àì íéîùíéîùä àìàä)  àééîùã àìéç

àòøàã àìéçå( àìëî íéúñã à÷îåò àåää åâî 
 õøàä úàå>àîéúñ <)àîúñ(àã å éàäì ÷éôà 

 õøà]ìáà[ íéîùã àììëá ]äåä[ àãçë å÷ôðå 
éåøèñá à÷áãúîæ àã ]àãá) [àãì( øéäðúà ãë 

àìëã àúéùàøçäì åìèð íéîù è äì åáéúåàå 
äøúàáé õøàä úàå áéúëã ]úàå[ )å' (>î<ìë àì

úøãäúà ãë úà ïåðéàã ïååúàãàé áúéîì àòøà 
äøúàááéùøôúàå   

  àì/à  
 לדבק הו ובהות היתה ,השמים מצד
 משום ,)כבתחלה( בהתחלה כאחד בשמים
 .חשוכה והיא מאירים השמים את שראתה

 ושבה ,לה והאיר עליה יצא עליון שאור עד
 ואז ,בפנים פנים בשמים להסתכל במקומה

 בצד אור צאי .והתבשמה הארץ תקנהנ
 הפרידםאחר כך ו ,שמאל בצד וחושך ימין

 ויבדל" כתובוזהו ש .בזה זה םכללכדי ל

ääåú úåä íéîùã éåøèñîâé ääåáå 
àãçë íéîùá à÷áãúàìãéàúéîã÷á åè ïéâá 

 ãò úëùçúà àéäå ïéøéäð íéîùì úîçã
ìò àøåäðãäàæè úáúå äì øéäðàå äìò ÷ôð 

 ïéãëå ïéôàá ïéôà àéîùá àìëúñàì äøúàá
 øèñá àøåäð ÷ôð úîñáúàå àòøà úð÷úúà

àðéîéæéàìàîù øèñá àëåùçå çé ïåì ùéøôàå 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(נעלמו ' פי א
 ).מ"מ(ב אתוון שבבינה שמקבלת מאבא "הם כ ב
 ).מ"מ(יסוד אבא  ג
 ).מ"מ(ן "זו ד
 ).מ"מ(ראשונה באים לשמים ' לרמוז שמוחין דבינה שהיא ה ה
 ).מ"מ(בינה  ו
ב נו "כללים ח(א עד הנסירה "נ בסוד אב"דהיינו היות זו). מ"מ(לשניהם ' שהיו דבוקים בכותל א' פי ז

 ).ג"ע
 ).מ"מ(' א ונכנסו בנוק"הם המוחין דאימא שנסתלקו מז ח
היה בה , א שנקרא שמים שנכנסו בה והגדילוה פרצוף גמור מאחור"י דאימא שהיו בתוך ז"י הנה"שע ט

 )מ"מ(פ "יכולת לחזור פב
ונגדלה , רא ונכנסו במלכות באחו"ונסתלקו המוחין מז, שהיתה מלכות בחאו רמהחזה ולמטה' פי י

 ).מ"מ(פרצוף גמור מאחור 
àé " úà ïåðéàã ïååúàã àììë úàå õøàä úàå áéúëã äøúàá äì åáéúåàå äì åìèð íéîù àìëã àúéùàø øéäðúà ãë

úøãäúà ãë "øâä úåäâäá ÷çîð"à , àúéà åîå÷îáå"ãë úà ïåðéàã ïååúàã àììë õøàä úàå áéúëã àúéùàø øéäðúà 

úøãäúà ãë àäøúàá äì åáéúåàå äì åìèð íéîù úàå àìåëã."  
 ).מ"מ(הוא חזרתה בפנים אחר שננסרה מאחוריו ' פי יב
 ).מ"מ(כשחזרה נקודה בהיותה בפנים רצתה לחזור לחאור כבתחילה ' פי יג
ãé á)ôã”å ( óñåð)àúéîã÷ë(. 

 ).א"א קלז ע"כללים ח(י מעשה אדם וחוה "והוא ע, )ג"ב נו ע"כללים ח(פ "נ פב"כאן הוא החזרת זו טו
ואזי נתיישבה במקומה פנים בפנים , בהיותה בפנים, מא ליכנס בה פעם אחרתי דאי"שחזרו נה' פי טז

 ).מ"מ(
  ).הערת הזוהר(לעיל יז ). מ"מ(א שהוא דכורא ונקרא סטר ימינא "החסדים שבאים לז יז
 ).מ"מ(' שהלכו הגבורות לנוק יח
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 תאמר ואם ". החושךובין האור בין אלהים
 בא היום אלא , כןלא ,הבדלה ממש שהיתה

 החושך מצד ולילה ,ימין שהוא האור מצד
 הפריד כאחד וכשיצאו ,שמאל שהוא
] כדי[ מצדו היתה בדלההוה ,אותם
 ,בזה זה ולהדבק בפנים פנים כללהסת
 לו וקורא ,יום נקרא והוא .אחד הכל להיות

 ויקרא" שנאמר כמו לילה נקראת והיא .יום
 זהו ,"ולחושך" ומה ,"' וגויום לאור אלהים

 אור לה שאין הלילה את שאוחזהחושך 
 שכתוב ,לילה נקראת והיא( ,מעצמה

 בה שאוחז בגלל ,"לילה קראולחושך "
 גב על ואף ).מעצמה אור לה ואיןהחושך 

 אבל . חושךשהיא האש של מצד שבאה
 מאיר יום ,היום מצד שמואר עדחושך 
 שכתוב זמן עד מאיר לא ולילה ללילה

  ".כאורה כחשכה יאיר כיום ולילה"

øúáìàää àãá àã àììëúàì ïéâá " ã) úéùàøá
ã à (éäìà ìãáéå"êùçä ïéáå øåàä ïéá íá éàå 

ùîî äìãáä äåä àîéúâ éúà íåé àìà àì 
øèñîàøåäðã àã àøèñî äìéìå àðéîé åäéàã 

 àãçë å÷ôð ãëå àìàîù åäéàã àëåùçã
 àìëúñàì éåøèñî äåä äìãáäå ïåì ùéøôà

åäîì àãá àã à÷áãúàìå ïéôàá ïéôàå ãç àìë 
]åäéà) [øåà( íåé äéì éø÷å íåé éø÷à ]éäéàå [
)êùçå( øîà úàã äîë äìéì éø÷ )ä íù ( àø÷éå

éäìà"åâå íåé øåàì í 'ùçìå åäî êùç àã ê
 äîøâî àøåäð äì úéìã äìéìì ãéçàã>ñ" à

 áéúëã äìéì éø÷úà àéäå)ä íù ( àø÷ êùçìå
 àøåäð äì úéìå êùåç äá ãéçàã ïéâá äìéì

äîøâî<òàå " éäéàã àùàã àøèñî àúàã â
êùçä íåé íåéã àøèñî øéäðúàã ãò êùç ìáà 

 áéúëã àðîæ ãò øéäð àì äìéìå äìéìì øéäð
)áé èì÷ íéìäú (äìéìå äëùçë øéàé íåéë 

äøåàë:  
 'ה קול" ,ודרש בתחלה קפץ אלעזר רבי

 מים על 'ה הרעים הכבוד אל המים על
 על נהושממ עליון קול זה "'ה קול" ".רבים
 עד לדרגה מדרגה ששופעים ,המים

 .אחד נוסיבכ אחד למקום שמתכנסים
 המים אותם את שולח עליון קול אותו

 בעל כמו ,דרכו כפי ואחד אחד כל ,בדרכם
 לכל לשלחם מים על נהושממ הזה הגן

 נהוממ 'ה קול כך ,לו כראוי ומקום מקום
 שנאמר כמו ,"הרעים הכבוד אל" .המים על

 שבא צד זה ,"יתבונן מי גבורתו ורעם"
 הכבוד אל" ,אחר דבר .ממנו ויוצא מגבורה

 éáø]øæòìà) [øæòéìà(àúéîã÷á õô÷ å ùøãå 
)â èë íù (åäé ìå÷" íéòøä ãåáëä ìà íéîä ìò ä

åäé"åäé ìå÷ íéáø íéî ìò ä" äàìò ìå÷ àã ä
ïéãâðã íéîä ìò àðîîãæ ãò àâøãì àâøãî 

ì éùðëúîããç øúàç ìå÷ àåää àãç àéôåðëá 
 ãçå ãç ìë åäééçøàá ïééî ïåðéàì øãùî äàìò
 øãùì àéî ìò àðîîã àððâ éàäë äéçøà íåôë

åäé ìå÷ êë äéì éæçãë øúàå øúà ìëì ïåì"äè 
 øîà úàã äîë íéòøä ãåáëä ìà àéî ìò àðîî

)ãé åë áåéà ( àøèñ àã ïðåáúé éî åéúåøåáâ íòøå
äøåáâ ïî àéúàãé à÷ôðå øçà øáã äéðîàà " ì

                                                                                                                                                                                     

  א
 ).א"א קח ע"כללים ח(כוונתו לנסירה  ב
 ).מ"מ(א שהוא מהחסדים "זו נפרדה המלכות שהיא מהגבורות מ"וכי ח ג
 ).מ"מ(פ "אלא הכוונה שנסרה מאחור כדי לחזור פב" ויבדל"ו כפשטיה דקרא "ל אינו פירוד ח"ר ד
 ).מ"מ(ז לית לה נהורא מגרמה עד שיאירו בה החסדים "עכ ה
שהיא אימא שנקראת " 'קול ה"קפץ ודרש פסוק זה , פ שבסודות הנסירה היו עסוקים עדיין"אע' פי ו

 ).מ"מ(ה "ול ונקראת הויקול גד
 ).מ"מ(א וכללותם ביסוד "קצוות דז' ח שמתפשטים בה"ל הם ה"ר ז
 ).מ"מ(א "יסוד דז ח
  ).א"ד(' וגו' כגנן הזה שמשקה השדות ושולח מימי ההשקאה לכל רוחות השדה כראוי לו אף כן קול ה ט

הוא בינה ' ב לפירוש א"נ. 'דא סיטרא דאתיא כו' אל הכבוד כו). מ"מ(שבנייה מהגבורות דאימא ' פי י
 ).נ"ש) (י"נז(דמינה גבורה יוצאין ומי שהוא בינה מתבוננת אורה . ד"ל כבו"א' ג גי"שבה ס
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 'ה" .שמאל ממנו שיוצאת הימין זה "הרעים
 עליונה חכמה זה "'ה" ,"רבים מים על

 אותו על ,"רבים מים על" ,ד"יו שנקראת
 שנאמר כמו ,ממנו שיוצאעומק נסתם 

  ".רבים במים ושבילך"

øçààà "íéòøä ãåáëä ìáàðéîé àã â à÷ôðã 
åäé àìàîù äéðî"íéáø íéî ìò ää  'îëç àã" ä

 äàìò]åé éø÷àã"ã) [àîéé÷ã( ìò íéáø íéî ìò 
 úàã äîë äéðî ÷éôðã äàîéúñ à÷îåò àåää

 øîà)ë æò íéìäú (íéáø íéîá êìéáùå:  

 ,ואמרמחלוקת ה את רשיפ שמעון רבי
 המסגרת מתולע" כתוב ואמר הפסוק פתח
 אותה מי ".לבדים בתים תוהטבע נהתהיי

קום סגור שלא פתוח חוץ מ זהו ,מסגרת
 ,אצלו בגניזות שנודע אחדמשביל דק 

 להדליק שערים רשםנו התמלא ובגללו
 ,נסתםו גנוז מקום שהוא ובגלל .נרות
 ואותו .הבא העולם וזהו ,מסגרת נקרא

 נהתהיי" .מסגרת נקרא הבא העולם
 שנאחזו העליונות טבעותה אלו "תוהטבע

 ,ממים ואש מאש ורוח מרוח מים ,בזו זו
 בטבעות מזו זו ויוצאים בזו זו נאחזוכולם 

 מסתכלים וכולם ,טבעות) כאלה(באלה 
 אור לאותו נאחז שבה מסגרת לאותה

 בתים" .בו ונאחזים ,להשקותם עליון
והם  ,עליונים הם הללו הטבעות ,"לבדים
 מרכבות שהם ,לבדים מקומותו בתים

 מצד וזה האש מצד בא שזה בגלל .שלמטה
 להיות כדי , כולםוכן ,הרוח מצד וזה המים

 מתקרב שמתקרב מי זה ועל .לארון מרכבה
 לך לך .שלפנים במה ולא ,הללו בבדים

 אל לכרם ,סביב סביב לנזיר אומרים
 ,בפנים לשמש הראויים לאלו פרט ,תתקרב

àúâåìô ùéøô ïåòîù éáøã àø÷ çúô øîàå 
]áéúë øîàå) [áéúëã() æë äë úåîù ( úîòì

ééäú úøâñîääðä ïàî íéãáì íéúá úåòáèä 
øéâñ øúà àåä àã úøâñî àåääå àçéúô àìã 

 äéáâì åæéðâá òãééúàã ÷é÷ã ãç ìéáùá øá
 éìîúà äéðéâáå>íéùøå <)íéùø úàå(ïéòøú æ 

ì íéúñå æéðâ øúà åäéàã ïéâáå ïéðéöåá à÷ìãà
 éúàã àîìò àåä àãå úøâñî éø÷à] àåääå

úøâñî éø÷úà éúàã àîìò[ééäú äð úåòáèä 
ïéìà  ïà÷æòòïéàìç àéî àãá àã ïãçàúàã 

 ïåäìë àéîî àùàå àùàî àçåøå àçåøî
 ïãçàúàéðäá àã ïî àã ï÷ôðå àãá àãè ïà÷æò 

ã úøâñî àåää éáâì ïìëúñî ïåäìëå äéá
äàìò àøäð àåääì ãçàúîé ïåì äà÷ùàì 

 ïéàìò ïà÷æò éðä íéãáì íéúá äéá ïãçàúàå
 ïéëéúø ïåðéàã íéãáì ïéøúàå íéúá ïåðéà
 àãå àùàã àøèñî éúà àãã ïéâá àúúìã
 ïéâá åäìë ïëå àçåøã àøèñî àãå àéîã àøèñî
 áø÷é áø÷îã ïàî àã ìòå àðåøàì àëéúø éåäîì

                                                                                                                                                                                     

à øâä úåäâäá ÷çîð øçà øáã"à.  
 ).מ"מ(בניינה מהגבורות שנקראים רעם , מלכות, אל הכבוד ב
שהיתה כלולה בו בסוד , יצא ממנו השמאל שהוא גבורה, א"שהוא חסד דז" אל הכבוד", הכתוב' פי ג

 ). מ"מ(מינא שמאלא בי
 ).מ"מ(הוא סוד הנסירה  ד
כך המלכות הארותיה נסגרים , שעל ידה מתקיים ונשמר מה שעל גבי, כמו המסגרת שעל השלחן' פי ה

 ).מ"מ(שלא יינקו מהם החיצונים , בששת ימי החול
 ).מ"מ(יסוד דאימא  ו
א "והחסדים מאירים לז', כלולה מעשר והם ן' כל א, גבורות' חסדים או ה' והם או ה, שערי בינה' נ ז

  ).מ"מ(והגבורות מאירים למלכות 
טבעות ). מ"מ(ם "חגת' פי). י"שער מאמרי רשב(א "ר קלב ע"הם סוד עזקא רבא ועזקא דכייא שבאד ח

היא ראשית והדעת לקח חיצוניות הכתר ' ס וחכמ"הכתר הוא סוף עולם הא' פי. יהל אור' עי). א"ד(עליונות 
ס "ולפי שהדעת אין לו פנימיות פרטי לכן נכנס הכתר בחשבון פנימיות י. ם"ת נהי"ד חג"ומשלים חשבון חב

א פתח טז שהסגירה כאן היא בסוד "ש נתיב פרצוף ז"פת' עי). א"נ(ב "הרש. 'ח בפי"ש בע"לפעמים כמ
 והם כלל כל הרכבת ,ע שמהם כל הטבעיות ושינוי האיכות"יסודות ארמ' כלל הכל הם דשכן  העיבור

של '  והם ברחם במ,ם"הם סוד המרכבה של חגתהרי  ,מדרגות כלליות שבו' של הפרצוף בדמאורות ה
  .ב"ו ע"ז ק"א על תיקו"בהגרב ’ועי. ם" תתאה נהירכבההם מהרי  ,תבונה

è )ôãá óñåð”å ()éðäë(öå ,åøå÷î ò. 

 ).מ"מ(נהרא עילאה ' שבתוך יסוד דאמא נאחז יסוד דאבא הנק י
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 ,ולקרב לשמש ,להעלות רשות נתנה להם
  ".יומת הקרב והזר" כתוב זה לוע

ì åâìã äîá àìå íéãá ïéìàá áø÷é ïéøîà êì ê
 ïåðéà øá áø÷ú àì àîøëì øåçñ øåçñ àøéæð
 àúåùø áéäéúà ïåì åâì àùîùì ïåæçúàã
 áéúë àã ìòå àáø÷ìå àùîùì äàìòàì

)àð à øáãîá (úîåé áø÷ä øæäå:  
 יוסי 'ר .גדולה היא "בראשית" של 'ב
 הללו בראשית ימי ששת ,ואמר אותו שאל

 שכתוב מה היינו ,לו אמר .הםה מ ששנינו
 שהארזים כמו ".נטע אשר לבנון זיאר"

 ששה אותם גם כך ,לבנון מן יוצאים הללו
 הימים וששת .בראשית מן יוצאים ימים

 ,אותם רשיפ הפסוק ,הללו העליונים
 והתפארת והגבורה להוהגד 'ה לך" שכתוב

 זו "בשמים" ,צדיק זה "כל כי" ."'וגו
 כמו ,ישראל כנסת זו "ובארץ" ,תפארת
 ,כלומר .ובארץ יםבשמ שאוחז ,תרגומו
 אוחז הוא ,ל"כ שנקרא העולם שיסוד

  "ובארץ" ,"שמים" שנקרא בתפארת

)á 'àáøáø úéùàøáã( ìéàù éñåé éáø ]äéì [
)äæ ìò( à÷ã úéùàøá éîåé àúéù éàä øîàå 

 áéúëã åðééä äéì øîà ïåðéà ïàî ïðéðú) íéìäú
æè ã÷ ( ïéæøà ïéìàã äîë òèð øùà ïåðáì éæøà

ä ïåðáì ïî ïé÷ôð ïé÷ôð ïéîåé àúéù ïåðéà éîð éë
úéùàøá ïîà àø÷ ïéàìò ïéîåé àúéù ïéìàå 

 áéúëã ïåì ùéøô)ã"àé èë à ä (åäé êì" ä
åâå úøàôúäå äøåáâäå äìåãâä ' àã ìë éë

÷éãöá, úñðë àã õøàáå úøàôú àã íéîùá 
àòøàáå àéîùá ãéçà éã åîåâøúë ìàøùéâ 

 ãéçà åäéà ìë éø÷àã àîìòã àãåñéã øîåìë
ôúáõøàáå íéîù éø÷àã úøà  

  àì/á  
 זה ועל ,ישראל כנסת שנקראת

 כמו ,חכמה היא( ,ראשית 'ב ,בראשית
 בגלל )בחכמה "בראשית" יונתן שתרגם

 ,ראשית ונקראת ,לחשבון שניה שהיא
 ,ראשון הוא טמיר זה עליון שכתר בגלל
 ,שני הוא הראשית בחשבון נכנס שלא ועל

 השחכמ כמו ,ועוד .ראשית 'ב זה בגלל
 תחתונה חכמה כך גם ,ראשית היא עליונה

 מן 'ב להפריד אין ולכן ,ראשית היא גם
  .ראשית

á úéùàøá àã ìòå ìàøùé úñðë éø÷àã '
 úéùàø)]ð"à [àéäã ïúðåé íâøúã äîë äîëç 

àúîëçá úéùàøá ( àðééðú éäéàã ïéâá
 úéùàø éø÷àå àðáùåçì)ïéâá( àøúë éàäã 

ìòå äàîã÷ àéä àøéîè äàìòäéò àìã  ìé
á àã ïéâá úéùàø éåä àðééðú àðáùåçá '

 úéùàø éäéà äàìò äîëçã äîë ãåòå úéùàø
 éîð úéùàø äàúú äîëç]àåä[ úéì àã ìòå 

á àùøôàì 'úéùàø ïî:  
 .זה וכך ,מאמר לו קוראים לבראשית

 ,בו ונכללים ממנו יוצאים ימים וששה
 ברא" .האחרים אלהכדוגמת  נקראים ואלה

 מעדן יצא הרונ" שכתוב זהו "אלהים
 את להשקות זה מה ,"הגן את להשקות

 àúéùå àåä éëäå äéì ïðéø÷ øîàî úéùàøá
 ïåø÷à ïéìàå äéá ïìéìëúàå äéðî ïé÷ôð ïéîåé

éäìà àøá ïéðøçà ïéìàã àðååâë"ää í" ã
)é á úéùàøá ( ïâä úà úå÷ùäì ïãòî àöåé øäðå

                                                           

ג רנז "בח' א ועי"ב ורנז ע"ו עלקמן רנ' ועי' א בראשית ברא שית כו"צ פ"ש בספד"שהיא בינה כמ א
הערה ' עי. ק שהאירו במלכות ובה נברא העולם"ד שם משמע שזהו דווקא בו"ב סד ע"ה ח"דע' עי). ו"לש(

 .'ושער האצילות פרק א', ק דף י"שער רוה' ועי. א"לעיל ל ע
 ).ג"ב לג ע"כללים ח(ן "והוא חיבור זו', ח נקודות ה"ע' עי ב
 ).ו"לש(א "ג רנז ע"ח ג
ואילו גילוי מתחילה , כתר הוא נעלם). ה"של(ג "ס הוא הכתר פ"זה המאמר בפרדס שער הא' פי ד

א ”א ע"כללים ח(חכמה תתאה , ה חכמה זעירא"והיינו מלכות דאצילות ה, )ד"ש ס ע"הקדו(מחכמה בלבד 
כללים  (אלא שזה בהעלם וזה בגילוי, שכן שניהם מהווים התחלה, ראשית הוא כינוי לכתר וחכמה' ב). ב"ע
 ).ד"ב קי ע"ה ח"דע(ואז השתמש באור הגנוז ללא מסך ). ב"ב נד ע"ח

' ובפ' ב אתר דשרותא אשתכח כו"עיין באדרת האזינו רפט ע, רבים טעו בזה הלשון ואמרו מה שאמרו ה
ל לפיכך נקרא "ר). א"ד(ב ”ויחי רמו ע' ב שירותא עלאה קדש איהו כו”וישלח סג ע' ב ובפ"ויצא קנד ע

 ).א"נ(ל "ראשית שגם כתר גם חכמה שניהם נקרא ראשית כנ' כ הרי הם ב"שית ועחכמה רא
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 בו ולהסתכל אותו יםיולק להשקותו ,הגן
  .שצריך מה בכל

ì éàî äéì àîéé÷ìå äà÷ùàì ïâä úà úå÷ùä
êéøèöàã äî ìëá äéá àìëúñàìå:  

 שמשמע ,חיים אלהים "אלהים"
 אותו ידי על ודאי "אלהים ברא בראשית"

 את" .הכל ולהשקות הכל להוציא כדי נהר
 כך אחר ,כראוי ונקבה זכר בוריח "השמים

. לכל כח תןינ בוו ,למטה העולם נברא בו
 הוציאו יםשהשמ שמשמע ,"השמים את"
 אחר ,חיים אלהים סוד של בכח ,"את"

 הוציא שזה כיון ,אותו הוציא שראשית
 זו', א טבעת התיישב במקומו כוהכל ,הכל

 הזו ובראשית ,ראשית נעשתה האחרונה
 רהנה תחילוה ,עליונים אורות הוציא

 .למטהלהתקבל  להשפיע מים והתחילו
 ברא בו ,אלהים ברא ודאי בראשית זה ועל

 נתן בו ,מאורות הוציא בו ,חתוןהת עולם
 כתוב זה על ,אמר יהודה רבי .לכל כח

 של השבח ,"בו החצב על הגרזן היתפאר"
 הזאת בראשית כך .הוא מןוהא של לא ,מי

 של השבח ,השמים את עליון אלהים ברא
 זה ,יוסי רבי אמר .הוא אלהים של ,מי

 ,"אליו ביםוקר אלהים לו אשר" שכתוב
היה צריך לכתוב  ,ביםוקר] למה כתוב[

 פחד של אלהים ,עליון אלהים אלא .קרוב
 ,ביםוקר כתובלכן ו ,אחרון אלהים ,יצחק

 והכל מאחד שיוצאים הם רבות וגבורות
  .אחד

éäìà"éäìà í" àøá úéùàøá òîùîã íééç í
éäìà" à÷ôàì ïéâá àøäð àåääã àãé ìò éàãå í

 øëã àøåáç íéîùä úà àìë äà÷ùàìå àìë
 éæç à÷ãë àá÷åðå àîìò éøáúà äéá éàä øúáì

àúúìààìëì àìéç áéäé äéá áà " íéîùä ú
 àæøã àìéçá úà å÷éôà íéîùã òîùîã

éäìàã"äéì ÷éôà úéùàøã øúá íééç íâ ïåéë 
àìë ÷éôà éàäãã äéúëåãá áùééúà àìëå 

>ãçë <)ãçá(àúééøúá àã à÷æò ä úãéáòúà 
 ÷éôà úéùàø éàäáå úéùàø> ïéàìò ïéøåäð

éøùå<àøäð åéøùå  àãâðì àéî àúúìæ] àìá÷ì[ 
éäìà àøá éàãå úéùàøá àã ìòå" àøá äéá í

 àìéç áéäé äéá ïéøåäð ÷éôà äéá äàúú àîìò
 áéúë àã ìò øîà äãåäé éáø àìëì)åè é äéòùé (

 åàì ïàîã àçáù åá áöåçä ìò ïæøâä øàôúéä
éäìà àøá úéùàø éàäá êë àåä àðîåàã" í

éäìàã ïàîã àçáù íéîùä úà äàìò"àåä í 
 áéúëã éàä éñåé éáø øîà)æ ã íéøáã ( åì øùà

éäìà"äéì éòáî áåø÷ íéáåø÷ åéìà íéáåø÷ íç 
éäìà àìà"éäìà äàìò í"ãçôã íè ÷çöé 

éäìà"íéáåø÷ êë éðéâáå äàøúá íé úåøåáâå 
ãç åäìëå ãçî ïé÷ôðã ïåðéà ïéàéâñàé:  

 ".אור ויהי אור יהי אלהים ויאמר"
 נואי ,אומר הוא למי "אלהים ויאמר("

 ,הזה לעולם "אור יהי" .לאחרים אלא אומר
 שברא האור וזהו ).הבא לעולם "אור ויהי"

éäìà øîàéå"øåà éäéå øåà éäé íáé ) úéùàøá
â à ()]ð"à [éäìà øîàéå" åðéà øîåà àåä éîì í

éäé íéøçàì àìà øîåàâé éäéå äæä íìåòì øåà 

                                                           

 ).מ"מ(ע "על ידה תיקנה אימא בי, ת"אחר שנתקנה המלכות שנקרא א' פי א
  ).הערת הזוהר(ח מה שחסר כאן "כ' עיין בסוף הספר סי ב
 ).מ"מ(אבא אפיק לבינה , דראשית שהוא ג
 ).מ"מ(שממנה הכל , הבינה' פי ד
 ).מ"מ(לכות מ ה
שמים וארץ , שהיא בינה, ברא אלהים, כ ראשית"י בראשית שהיא המלכות הנקראת ג"ע, בראשית ו
 ).מ"מ(ע "דבי

 ).מ"מ(ע "שהם בי ז
 ).א"נ(בחינות אלקים הם לפיכך כתיב לשון רבים קרובים ' ל ג"ר ח
  ).א"נ(מ "א. היינו מלכות ט
 ).הערת הזוהר(א ”לקמן קלה ע י

 ).הערת הזוהר (ט מה שחסר כאן"כ' ר סי עיין בסוף הספיא
 .ל לא"זהר הרקיע כד ומה שמצויין שם לז כנראה שהוא טעות וצ' @עי יב
 ).הערת הזוהר(לעיל כב  יג
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 ,העין אור והוא ,להיבתח הוא ברוך הקדוש
 לאדם הוא ברוך הקדוש שהראה אור והוא

 ועד העולם מסוף בו רואה והיה ,הראשון
 הקדוש שהראה אור והוא .העולם סוף

 בר מה" ואומר משבח והיה ,לדוד הוא ברוך
 האור והוא ".ליראיך צפנת אשר טובך

 בו וראה למשה הוא ברוך הקדוש שהראה
 ברוך הקדוש שראה ובשעה .דן ועד מגלעד

 ,רשעים של דורות שלשה שיעמדו הוא
 ,הפלגה ודור המבול ודור אנוש דור והם

ה "הקבו ,בו ישתמשו שלא כדי )אותו גנז(
 שלשה בו והשתמש למשה אותו נתן

 כמו ,עבורו יוםמ לו שנשארו חדשים
 ואחר ".ירחים שלשה ותצפנהו" שנאמר
 אותו לקח ,פרעה לפני נכנס ירחים שלשה
 הר על שעמד עד ,ממנו הוא ברוך הקדוש

 אותו לו והחזיר ,התורה את לקבל סיני
 בני יכלו ולא ,ימיו כל בו והשתמש האור

 על מסוה שנתן עד ,אליו לקרב ישראל
 ,"ואלי מגשת וייראו" שנאמר כמו ,פניו

 אור טהוע" שכתוב זהו ,טליתב בו והתעטף
  ".כשלמה

àáä íìåòì øåà (á÷ àøáã àøåäð åäéà àãå" ä
àúéîã÷áà àøåäð àåäå àðéòã àøåäð àåäå 
á÷ éæçàã" éôééñî äéá éæç éåäå äàîã÷ íãàì ä

á÷ éæçàã àøåäð àåäå àîìò éôééñ ãòå àîìò" ä
 øîàå çáùî äåäå ãåãì)ë àì íéìäú ( áø äî

 éæçàã àøåäð àåäå êéàøéì úðôö øùà êáåè
á÷" àúòùáå ïã ãòå ãòìâî äéá àîçå äùîì ä

á÷ àîçã" ïåðéàå ïéáééç ïéøã àúìú ïåîå÷éã ä
àðôåèã àøãå ùåðàã àøãá äâìôã àøãå ) æéðâ

äéì(âá÷ äéúé áäéå äéá ïåùîúùé àìã ïéâá " ä
äùîìã ïåøàúùàã ïéçøé úìú äéá ùîúùàå 

äéìéã àøåáò éîåéî äéìä øîà úàã äîë ) úåîù
á á ( ïéçøé úìú øúáå íéçøé äùìù åäðôöúå

á÷ äéì ìèð äòøô éî÷ ìàò"äéðî äå íéà÷ã ãò 
éðéñã àøåè ìòæ äéì øãäå àúééøåà àìá÷ì 

ä åìëé àìå éåîåé ìë äéá ùîúùàå àøåäð àåä
 ìò äåñî áäéã ãò äéãäá áø÷îì ìàøùé éðá

 øîà úàã äîë éåôðà)ì ãì íù ( úùâî åàøééå
 óèòúàå åéìàúéìèá äáçää " ã)á ã÷ íéìäú (

äîìùë øåà äèåò:  
 בו שנאמר מה כל ".אור ויהי אור יהי"
 אמר .הבא ובעולם הזה בעולם הוא ,ויהי
 הוא ברוך הקדוש שברא ורא ,יצחק רבי

 מסוף אורו עולה היה ,בראשית במעשה
 הטעם מה .ונגנז העולם סוף ועד העולם
 ,העולם רשעי ממנו יהנו שלא כדי ,שנגנז

 שמור והוא ,בגללם יהנו לא והעולמות
  ,דוקא לצדיק ,לצדיקים

 éäéå äéá øîúàã äî ìë øåà éäéå øåà éäé
é éáø øîà éúàã àîìòáå ïéã àîìòá àåä ÷çö

á÷ àøáã øåà" ÷éìñ äåä úéùàøáã àãáåòá ä
àîìò éôééñ ãò àîìò éôééñî äéøåäðè æéðâúàå 

 éáééç äéðî ïåðäúé àìã ïéâá æéðâúà àîòè éàî
 øéîè àåäå ïåäéðéâá ïåðäúé àì ïéîìòå àîìò

à÷éã ÷éãöì àé÷éãöìé:  
  àúôñåú:  

                                                                                                                                                                                     

מתי @ ב"לזהר תרומה קמח ע' ו' ג סי"בראשית רבה פ@ד שמעלה סתירה בין "ב קט ע"ה ח"דע' עי א
 .השתמש האור הגנוז

  ).א"ד(דור המבול  ב
 ).ו"לש(ב "תרומה קמח סעפרשת ' עי ג
א לו "כללים ח(והוא חילוק הגוף והכלי מבחינת כתנות עור לבחינת כתנות אור " קרני הודו"והיינו  ד

וזה רק משעת מתן . ב"שמות יא ע' ועי, )ד"א פא ע"כללים ח(מ ודור המדבר "ועל ידו היו כל ניסי יצי, )ב"ע
 ).ב"ב פז ע"ה ח"דע(ל ימי חייו ומשה השתמש בו כ, )ב"ב פו ע"ה ח"דע(תורה והלאה 

 ).מ"מ(חדשים ' חדשים והמצריים מנו לה ט' ה נולד למקוטעים בן ז"ד שמרע"כמ ה
ה וגנזו הם חסדים וגבורות הראשונים שהם גנוזים בצדיק וצדק יסוד דידיה ויסוד "כי אור שברא הקב ו

 ).מ"מ(דידה 
 ).מ"מ(ולא חזר עד הר סיני , ממנו אורוה היה לו לבוש מסוד החסד וכשעמד לפני פרעה פרח "מרע ז
ç á)ôã”å ( àúéà"úéìèë äéá",. 

 ).מ"מ(מיסוד דאימא שמשם יציאתם עד יסוד דמלכות  ט
) ב במדבר קיח א”א ואמור צא ע”ב ויקרא כו ע”תרומה קמו ע' פ' עי(יסוד ועטרה נקראים צדיקים  י

 ).ב"ב סח ע"כללים ח(אפילו כאשר מתגלה חסד בפומא דאמה נשאר עיקרו בפנימיותו ). א"ד(
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 ,חכמהכתר ל רמז "ברא בראשית"
 להולגד רומז "את" ,לבינה רומז אלהים
 רומז "ואת" ,תפארת זהו "השמים" ,וגבורה

  . רומז למלכות"הארץ" ,יסוד הוד לנצח

éùàøá"øá ú"ààúëì æîø "îëç ø"éäìà ä" í
ðéáì æîåø"à ä"øåáâå äìåãâì æîåø ú"éîùä ä" í

ú àåä àã"àå ú"öðì æîåø ú"åä ç"åñé ã" ã
øàä"úåëìîì æîåø õ  

  áì/à  
 לב ולישרי לצדיק עוזר אור" שכתוב

 כולם ויהיו העולמות יתבשמו ואז ,"שמחה
 הוא הבא העולם היהי ועד היום ש.אחד

 מתוך יצא אור אותו .וגנוז נעלם] האור[
 עד ,מכל שנסתר במטה שנחקק ,החושך

 אחד שבילְב נחקק ,שנגנז אור שמאותו
 .בו שרוי והאור ,שלמטה לחושך טמיר
 ,לילה שנקרא אותו ,שלמטה החושך מיהו

 זה ועל ".לילה קראשך ולחו" בו שכתוב
 מני עמוקות מגלה" כתובה ומה ,שנינו
 מחושך תאמר אם ,אומר יוסי רבי ,"חושך

 אותם שכל ראינו הרי ,התגלונסתם ש
 וקוראים נסתרים הם עליונים כתרים
 אותם כל אלא ,מגלה מהו .עמוקותאותם 

 מתוך אלא התגלו לא עליונים נסתרים
 יהיה והכל( .הלילה בסוד שהוא חושך אותו
 כאור הלבנה אור והיה של בסוד אחד

 הוא שיבא היום ועד .אחת בדרגה ,החמה
 ים עומקאותם כל , בא וראה).וטמון גנוז

 קולהו ,מחשבה מתוך שיוצאים נסתרים
 מגלהר ובי שדעד מתגלים לא ,אותם לוקח
 הדיבור וזה . היינו דיבור,הדבר ומה .אותם
לכן  , דיבורנקרא ששבת ובגלל ,שבת נקרא

 היה וכך( .בשבת אסור חול של בוריד
 אמו את רואה כשהיה ,שמעון רבי עושה

 áéúëã)àé æö íéìäú (÷éãöì òåøæ øåàá 
ïéîìò ïåîñáúé ïéãëå äçîù áì éøùéìåâ ïåäéå 

 øéîè àåä éúàã àîìò àäéã àîåé ãòå ãç àìë
æéðâåãàëåùç åâî ÷ôð àøåäð àåää äàôìâúàã å 

àìëã àøéîèã éåôì÷áæ àøåäð àåääîã ãò 
æéðâúàãç àëåùçì àøéîè ãç ìéáùá óéìâúà 
àúúìãèøàù àøåäðå äéá éé àëåùç ïàî 

 äéá áéúëã äìéì éø÷àã àåää àúúìã
)ä à úéùàøá ( ïðéðú àã ìòå äìéì àø÷ êùçìå

 áéúëã éàî)áë áé áåéà ( éðî úå÷åîò äìâî
íéúñ êùçî àîéú éà øîåà éñåé éáø êùçàé 

 ïéøúë ïåðéà ìë ïåðéà ïéøéîèã ïðéæç àä ïééìâúà
ïéàìòáé ïåðéà ìë àìà äìâî åäî úå÷åîò ïðéø÷å 

è àåää åâî àìà ïééìâúà àì ïéàìò ïéøéî
 àéìéìã àæøá åäéàã àëåùç)]ð"à [ àìë àäéå

 àâøãá äîçä øåàë äðáìä øåà äéäåã àæøá ãç
øéîèå æéðâ àåä éúééã àîåé ãòå àãç(âé éæç àú 

 äáùçî åâî é÷ôðã ïéîéúñ ïé÷éîò ïåðéà ìë
 ïåì äìâî äìîã ãò ïééìâúà àì ïåì ìéèð àì÷å

áã åðééä äìî ïàîéàäå øåãé úáù éø÷à øåáã 
 øåñà ìåçã øåáã øåáã éø÷à úáùã ïéâáå

 úáùá)]ð"à) [êëå] (ãëå[ ïåòîù éáø ãéáò äåä 

                                                           

 ).ו"לש(ב "השמטות סימן כד דף רנו ע' יע א
 ).א"א פא ע"כללים ח(בא בזה להוכיח כי עיקר האור נשאר ביסוד ומה שיצא הוא רק תמצית ממנו  ב
  ).א"ד(היו העולמות על מכונם ותקונם  ג
 ).ו"לש(ב "פרשת יתרו סט ע' א ועי"ש לקמן קלא ע"והוא עד זמן תחיית המתים כמ ד
 ).מ"מ (בינה שנקראת חשך' פי ה
  ).א"ד(ר כנודע "בחקיקות שחקק הנסתר של כולם שהוא הכת ו
 ).מ"מ(א שנקרא טמירא דכולא "שבינה נחקקה בהכאת ובהארת א' פי ז
 ).מ"מ(שהחסדים דאימא הנזכר נחקקו והאירו בכח שביל חד שהוא יסוד דאבא ' פי ח
 ).מ"מ(טמורים כדי לתתם למלכות שהיא חשוכא דלתתא ' שהחסדים הנז' פי ט
 ).מ"מ(' פירוש בשביל הנז י

 ).מ"מ(הבינה  יא
  .ב שכתרין הם ספירות"זוהר ויקרא יא ע' עי יב
 ).הערת הזוהר (' שייך לעיל בשטה ביג
 ).א"ד) (א וקנא א”א ועד ע”קמה ע( יד
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 אמא ,לה אומר היה ,מדברת שהיתה
 שדיבור בגלל ).ואסור היום שבת ,שתקית
 שהוא זה ודיבור ,אחר ולא לשלוט צריך זה
 ,מתוכו עמוקות מגלה , החושךמצד בא

 , החושךמצד שבא אותו , חושךמני ומשמע
  .וקאוד "יֵניִמ" שכתוב

àéòúùî úåäã äéîàì éîç ãë ïåòîù éáøà äåä 
øéñàå àåä úáù é÷åúù àîà äì øîàá ( ïéâá

 éàäå àøçà àìå äàèìùì àéòá àã øåáãã
 úå÷åîò äìâî êùçã àøèñî éúà åäéàã øåáã

î òîùîå äéåâî àøèñî éúàã àåää êùç éð
à÷éã éðî áéúëã êùçãâ:  

 שכתוב מהו ,כך אם ,יצחק רבי אמר
 אמר ". החושךובין האור בין אלהים ויבדל"

 ,לילה הוציא וחושך יום הוציא אור ,לו
 ,אחד והיו כאחד אותם בריח כך אחר

 ,"אחד יום בקר ויהי ערב ויהי" שכתוב
 שכתוב וזה .אחד נקראים ויום שלילה

 " החושךובין האור בין אלהים דלויב"
 של בזמן זו )מחלוקת] ועשה[ שהפריד(

 עד ,יצחק רבי אמר .פרוד שנמצא הגלות
 כך אחר , בחושךונקבה באור זכר כאן

 נפרדים במה .אחד להיות כאחד מתחברים
 יםמתפרד , חושךובין אור ביןכיר לה
 אין שהרי ,כאחד הם ושניהם ,םדרגותבמ

 .באור אלאושך  חואין , בחושךאלא אור
 ,צבעיםב נפרדים ,אחד שהם גב על ואף
 ".אחד יום" שכתוב ,אחד הם זה כל ועם
 עלתקיים מו נברא העולם ,אמר שמעון רבי

 ולילה יומם בריתי לא אם" שכתוב ,הברית
 ,הברית מי ".שמתי לא וארץ שמים חקות

 ,זכור של סוד שהוא ,העולם יסוד צדיק זה
 ולילה מםיו בברית עומד העולם זה ועל

 ולילה יומם בריתי לא אם" שכתוב ,כאחד
 קותוח" ,"שמתי לא וארץ שמים קותוח

 מעדן ויוצאים ששופעים הם "שמים
 בין מחצצים מקול" ,ואמר פתח .העליון

úëã éàî éëä éà ÷çöé éáø øîà áé) úéùàøá
ã à (éäìà ìãáéå"êùçä ïéáå øåàä ïéá íãà " ì
øåàä ïåì øáç øúáì äìéì ÷éôà êùçå íåé ÷éôà 

 áéúëã ãç ååäå àãçë)ä íù ( éäéå áøò éäéå
 áéúëã éàäå ãç ïåø÷à íåéå äìéìã ãçà íåé ø÷á

éäìà ìãáéå" êùçä ïéáå øåàä ïéá í) ùéøôàã
ú÷åìçî ( àãåøô çëúùàã àúåìâã àðîæá àã

à"àëä ãò ÷çöé øå àøåëã ]àá÷åðå øåàá) [ àëäå
äéøåäðî øäðã àëåùçá àá÷åð( øúáì àëåùçá 

 ïàùøôúà éàîá ãç éåäîì àãçë ïøáçúî
àëåùç ïéáå àøåäð ïéá àòãåîúùàìæ ïùøôúî 

 àìà àøåäð úéì àäã ååä ãçë åäééåøúå ïéâøã
òàå àøåäðá àìà àëåùç úéìå àëåùçá" â

å ïéðååâá ïùøôúà ãç ïåðéàã ãç ïåðéà àã ìë íò
úéøá ìò øîà ïåòîù éáø ãçà íåé áéúëãç 

àîìòè áéúëã íéé÷úàå éøáúà )äë âì äéîøé (
 àì õøàå íéîù úå÷ç äìéìå íîåé éúéøá àì íà
 åäéàã àîìòã àãåñé ÷éãö àã úéøá ïàî éúîù
 íîåé úéøáá àîéé÷ àîìò àã ìòå øåëæã àæø
 äìéìå íîåé éúéøá àì íà áéúëã àãçë äìéìå

ç ïéãâðã íéîù úå÷ç éúîù àì õøàå íéîù úå÷

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(שהיתה מספרת  א
 ).הערת הזוהר(ב "גליון מהרש ב
 כיון דכתיב מני חשך משמע שקאי על אלב, אלו כתב מגלה עמוקות מחשך הוה אמינ מהבינה'  פיג

 ).הערת הזוהר(א מה שחסר כאן "ל' סי' עיין בסוף הס). מ"מ(המלכות שעיקר תיקונה מאימא שהיא חשך 
אם כן מהו ויבדל דמשמע , חשך' כיון שאמרנו שחשוכא דלתתא היא מלכות שבניינה מאימא הנק ד

אבל כפי הסוד שחשך היא , פשטיה דקא ניחאל בשלמא כפי "ור, שנפרדו הסיגים מהגבורות ולא נתחברו
 ). מ"מ(מלכות מאי ויבדל 

 ).מ"מ(שבזמן הגלות נפסק הזווג ולא נתחברו החסדים עם הגבורות , בזמן הגלות, האי דכתיב ויבדל ה
ל שהארת החסדים "ר, והאי דכתיב ויבדל, ן מחוברים תמיד כאחד"לעוםל זו, י מתרץ תירוץ אחר"ר ו

 ).מ"מ(רות ניכרים ניכרים והארת הגבו
 ).א"ד(' מנחת יהודה דף ט ובדרך אמונה דף טו תמצא ביאור קצת בדרך אחר והכל עולה לענין א ז
 ).מ"מ(יסוד  ח
 ).מ"מ(מלכות  ט
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 מקול" ."' וגו'ה צדקות יתנו שם משאבים
 כמו "מחצצים" ,יעקב קול זה "מחצצים
 "משאבים בין" ".הבינים איש" שנאמר
 מים ששואבים אותם בין יושב שהוא

 וכולל צדדים בשני לוקח והוא ,מלמעלה
 שם "'ה צדקות יתנו שם" .בתוכו אותם

 יתנו שם" ,להתדבק האמונה מקום הוא
 'ה צדקות יונקים שם ,"'ה צדקות

 זה ,")בישראל( פרזונו תוצדק" .ושואבים
 והוא ,דשוק ברית שהוא העולם צדיק
 תםאו הגדול לים ומפזר הכל לוקחו שואב

 ירשו שישראל "בישראל" .עליונים מים
 שתויר להם נתןה "הקבו ,הזה ברית

 שהיו ,אותו עזבו שישראל כיון .עולמים
 ירדו אז" ,כתוב מה ,פורעים ולא מלים

 אותם "לשערים ירדו" ,"'ה עם לשערים
 ולא לשערים יושבים היו צדק שערי

  זמן ובאותו ,פנימה נכנסים

)àé ä íéèôåù (ìå÷îà íù íéáàùî ïéá íéööçî 
åäé úå÷ãö åðúé"åâå ä ' ìå÷ àã íéööçî ìå÷î

á÷òéá øîà úàã äîë íéööçî )ã æé à ìàåîù (
 ïåðéà ïéá áéúé åäéàã íéáàùî ïéá íéðéáä ùéà

àéî ïéáàùãâèð àåäå àìéòìî  ïéøèñ ïéøúá ìé
åäé úå÷ãö åðúé íù äéåâá ïåäì ìéìëå" ïîú ä

à÷áãúàì àúåðîéäî øúà àåäã åðúé íù 
åäé úå÷ãö"ääåäé úå÷ãö ïé÷ðé ïîú " ïéáàùå ä

 åðåæøô úå÷ãö)ìàøùéá ( àîìòã ÷éãö àã
 àìë ìéèðå áéàù åäéàå ùéã÷å íéé÷ åäéàã

ïéàìò ïééî ïåðéà àáø àîé éáâì øæôîåå ìàøùéá 
ìàøùéãá÷ ïåì äéáäéå àã íéé÷ åúøé " úúåøé ä

ååäã äéì å÷áù ìàøùéã ïåéë ïéîìòæ àìå ïéøæâ 
 áéúë äî ïéòøô)àé ä íéèôåù ( íéøòùì åãøé æà

åäé íò" ååä ÷ãö éøòù ïåðéà íéøòùì åãøé ä
àðîæ àåääáå åâì ïéìàò àìå éòøúì ïéáúé:  

  àúôñåú:  
 כאלו ,המילה את פרע ולא מל ,שנינו

 מילה ,הן דרגות ששתי בגלל ,מל לא
 זכר ,וצדק צדיק ,ושמור זכור .ופריעה
 ,רחל זו וברית ,יוסף זה ברית אות .ונקבה
  ,אותם מחבר ובמה ,לחברם וצריך

 ìî àì åìéàë äìéîä úà òøô àìå ìî ïðéðú
äòéøôå äìéî ïåðéà ïéâøã ïéøúã ïéâáç øåëæ 

 àã úéøá úåà àá÷åðå øëã ÷ãöå ÷éãö øåîùå
 àã úéøáå óñåé äîáå ïåì àøáçì êéøèöàå ìçø

åäéà ãë ïåì øáçî  
  áì/á  

 ,"' וגו'ה את ישראל בני ויעזבו" כתוב
 כמו בזה אותם והכריחה דבורה שבאה עד

 ועל, "' וגובישראל פרעות עובפר" שנאמר
 חדלו" ".בישראל פרזון חדלו" כתוב זה

 "פרזון חדלו" .שאמרנו פרזונו זהו "פרזון
 דבורה שקמתי דע" ,פרעו שלא דשוקברית 

 אלא ,"םֵא" זה מה ,"בישראל אם שקמתי

 áéúë)ùéèôåáé á í ( úà ìàøùé éðá åáæòéå
åäé"åâå ä ' éàäá ïåì úáéãðå äøåáã úúàã ãò

 áéúëã äîë)á ä íù ( òåøôá ìàøùéá úåòøô
åâå ' áéúë àã ìòå)æ íù ( ìàøùéá ïåæøô åìãç

 åìãç ïøîà à÷ã åðåæøô àåä àã ïåæøô åìãç
 ïåòøôúà àìã àùéã÷ íéé÷ ïåæøô)íù ( ãò

                                                                                                                                                                                     

ת שהיא התורה "ב שעושין פשרה ודריש על ת”ב קלג ע"דחצצתא ב' ל דדריש מחצצים כמו דיינ"נ א
 ).א"נ(מ "א. ה"או קאי על יסוד המכריע בין נו. הביניםשהיא המכריע ומפשר בין חסד לדין זהו איש 

 ).מ"מ(ג ולכן נקרא מחצצין "ת שמכריע בין חו"ת ב
 ).מ"מ(חכמה מאירה בחסד ובינה בגבורה , חסד וגבורה שמקבלים הארת המוחין' פי ג
 ).מ"מ(ת בין תרין דרועין "מלכות שנקראת מהימנותא ודבקוה אחורה הת' פי ד
 ).מ"מ( שנקראת צדק המלכות' הם ספי ה
 ).מ"מ(א הנקרא ישראל "שבאים לז,  מוחין דיאמ שנקראת אםו
 ).א"ד(היו מלין ולא היו עושין פריעה  ז
ובזה תבין : שער כב פרק בח "ע' ועי). א"ד(ב ”א בשלח נז ע”י אמור צא ע"פריעה ביסוד ומילה בכ' פי ח

 ,הוא סוד הערלה שמשם אחיזת החיצונים ו, הוא שמתחלה כורתים עור החיצון,סוד פריעת ערלה בזכר
 והוא דינא אבל אין חותכין ומשליכין ,האמצעי שגם הוא סוד אלקים דיניקה' כ פורעים עור הבחי"ואח

  .עוד שער האונאה פרק ג' ועי,  רק כונתינו לפרוע כדי שיתגלה,אותה
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 לקיים מלמעלה עליונים מים הורדתי אני
 למעלה ,סתם "בישראל" .העולמות את

 מתקיים לא שהעולם להראות ,ולמטה
 יסוד וצדיק" הכל וסוד .זו ברית על אלא
 אחד ,מאחד יוצאים שלשה .כתוב "עולם

 שנים ,שנים בין נכנס עומד בשלשה
 ,צדדים לכמה מיניק אחד ,לאחד מניקים

 ויהי ערב ויהי" שכתוב זהו ,אחד הכל ואז
 וללכ ובקר ערב של יום ,"אחד יום בקר

 ובו ,ולילה יומם ברית של סוד היינו ,כאחד
  .אחד הכל

íà éàî ìàøùéá íà éúî÷ù äøåáã éúî÷ùà 
 àîéé÷ì àìéòî ïéàìò ïééî úéúçð àðà àìà

àúúå àìéòì íúñ ìàøùéá ïéîìòá äàæçàì 
íéé÷úà àì àîìòã ìò àìà ]àã àîéé÷) [ àã

àîéé÷( àìëã àæøå )äë é éìùî ( ãåñé ÷éãöå
áéúë íìåòâãçî é÷ôð úìú ãàîéé÷ úìúá ãç ä 

ïéøú ïéá ìàòåãçì ïé÷ðé ïéøú æ äîëì ÷éðé ãç 
ïéøèñç ãç àìë ïéãë ]áéúëã àåä àãä) [áéúëå( 

)ä à úéùàøá ( ãçà íåé ø÷á éäéå áøò éäéå]íåé[ 
éä àãçë ìéìë ø÷áå áøòã åðé] àæø>ã< úéøá

íîåé) [íîåéã úéøá(ãç àìë äéáå äìéìå :  

 המים בתוך רקיע יהי אלהים ויאמר"
 יהודה רבי ".למים מים בין מבדיל ויהי
 וכולם ,למעלה הם רקיעים שבעה ,אמר

 הקדוש והשם ,עליונה שהובקד עומדים
 .המים באמצע הוא זה ורקיע .בהם נתקן
 והוא ,אחרות חיות גבי על עומד זה רקיע

 .תחתונים למים עליונים מים בין מפריד
 ,לעליונים קוראים תחתונים ומים

 שמפריד זהו ,אותם שותים הזה ומהרקיע
 .בו כלולים המים שכל משום ,ביניהם

 הללו לחיות אותם מוריד כך ואחר
 כלה אחותי נעול גן" כתוב .משם ושואבים

éäìà øîàéå" éäéå íéîä êåúá òé÷ø éäé í
 íéîì íéî ïéá ìéãáî)å à úéùàøá ( äãåäé éáø

àìéòì ïåðéà íéòé÷ø äòáù øîàèîéé÷ åäìëå à 
äàìò àúùåã÷áéàùéã÷ àîùå àé åäá 

ììëúùàáéàòé÷ø àãå âé àã àéî úåòöîàá àåä 
éáâ ìò àîéé÷ òé÷øãé åäéàå ïéðøçà àúååéç 

ïéàúú ïééîì ïéàìò ïééî ïéá ùéøôàåèïééîå  
àø÷ ïéàúúé àã ïåì ïàúù òé÷ø éàäîå ïéàìòì ï

ã àåäî äéá àéî åäìëã ïéâá åäééðéá ùéøô
ïìéìëæèàúååéç éðäì ïåì úéçð øúáìå æé ïéáàùå 

 áéúë ïîúî)áé ã øéù ( ìâ äìë éúåçà ìåòð ïâ

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(מ "א. ל מאימא עלאה זהו שקמתי"ר א
  ). א"ד(להראות ' פי ב
  ).א"נ(ת מבינה "גג' פי). הערת הזוהר(א "ז עלך לך ע ג
, נפקי מחד, ד דמצד אימא"וקאמר תלת שהם חב, א"א שהם טיפות הנמשכות ממוחי או"ד דז"חב ד

  ).א"נ(ת "יסוד מגג' פי). מ"מ(שהיא אימא 
 ).א"נ(ה "נ' פי). מ"מ(י דאימא נעשו עצם מעצמיו "שנה, קיומו והעמדתו בתלת הנזכר, שהוא זעיר, חד ה
 ).א"נ(למלכות ' פי). מ"מ(ן וגורם זווגם וחיבורם "א לפי שעולה בסוד מ"עאל בין או ו
ושניהם כאחד נכנסים , י דאבא"י דאימא בתוכם נה"ונודע שנה. א"שהוא ז, ינקין לחד', א הנז"הם או ז

 ).מ"מ(א "א ינקין לחד שהוא ז"שהם או, לכך כפל תרין, א"בז
 ).מ"מ( וממנו יניקת הכל ראשונות' א נתגלה אור הג"כי בז ח
 ).מ"מ(א "קצוות דז' ז ט
 ).מ"מ(א שנקראים קדש "או' פי י

 ).מ"מ(מלכות שנקרא שמא קדישא ' פי יא
 ).מ"מ(א נתקנת "ז יב
 ).מ"מ(א "יסוד דז יג
 ).מ"מ(ן שבמלכות "עומד ומאיר לארגמ', יסוד הנז' פי יד
 ).מ"מ(שמגדילים המלכות , ין תתאיןא והגבורות הם מי"החסדים הם מיין עילאים שמגדילים ז' פי טו
' והגבורות הולכים אל הנוק, א להגדילו"ומשם נפרשים והחסדים הוכלים אל ז, ג נכללים בו"שהחו טז

 ).מ"מ(להגדילה 
 ).מ"מ(ן "ארגמ' פי יז
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 שהכל "נעול גן" ".חתום מעין נעול גל
ל ש "נעול גל" .בו נכלל שהכל ,בונסתם 

 ולא וכולל בו ונכנס ויוצא שופע נהר אותו
 ,מהל .ועומדים בו ואיםפק והמים ,מוציא
 המים באותם נושבת צפון שרוח בגלל

 שנעשה עד החוצה יוצאים ולא ,םיוקופא
 כחו שמשבר הדרום צד ואלמלא ,קרח

 .לעולמים מים ממנו יצאו לא ,הזה קרחב
 הקרח ראהכמ עליון רקיע אותו ומראה

 אותם כל בתוכו ומכניס שקופא הזה
 כל אוסף שעליו עליון אותו כך ,המים
 למים עליונים מים בין ומפריד ,מים אותם

 בתוך רקיע יהי" שאמרנו וזה .תחתונים
 ,"יהי" כתוב אלא ,כך לא ,באמצע ,"המים
 והוא ,היה המים באמצע ממנו שהיה אותו

  .החיות ראש על שעומד למעלה

äéá íéúñà àìëã ìåòð ïâ íåúç ïéòî ìåòðà 
øäð àåääã ìåòð ìâ äéá ìéìëúà àìëãá ãéâð 

÷éôðåâìééòå äéá ãàéî éùø÷å ÷éôà àìå ìéìëå ä 
 áéùð ïåôö çåøã ïéâá àîòè éàî éîéé÷å äéá
 ãò øáì é÷ôð àìå åùéø÷úàå àéî ïåðéàá

çø÷ ãéáòúàãå ùé÷àã íåøãã àøèñ àìîìàå 
 äéô÷úáéàäæ ïéîìòì àéî äéðî é÷ôð àì çø÷ 

äàìò àòé÷ø àåääã åæéçåççø÷ éàäã åæéçë è 
 àùø÷úîã]éðëîåñ) [ùéðëîå(äéåâá  ïåðéà ìë 

 ïééî ïåðéà ìë ùéðë äéìòã äàìò àåää êë ïééî
ïéàúú ïééîì ïéàìò ïééî ïéá ùéøôàåé  éàäå

 åàì úåòéöîá íéîä êåúá òé÷ø éäé ïøîàã
éëäàéäéðî éåäã àåää áéúë éäé àìà áé 

 éùéø ìò àîéé÷ã ìéòì åäéàå éåä àéî úåòéöîá
àúååéçã:  

 מעיו באמצע קרום יש ,יצחק רבי אמר
 ,למעלה מלמטה שמפסיק דםא בן של

 דוגמא זוכ כך .למטה ונותן מלמעלה ושואב
 החיות אותן על ועומד ,באמצע הוא הרקיע

 עליונים מים בין מפריד והוא ,שלמטה
 הרו מים אותם , בא וראה.לתחתונים

 והבדילה" כתוב זה סוד ועל , חושךוהולידו

à" øáã éåòî úåòéöîá àîåø÷ úéà ÷çöé ø
ùðâéàìéòì àúúî ÷éñô åäéàã ãé àìéòî áéàùå 

àúúì áéäéååè êë ë åäéà òé÷ø àã àðååâ
 àúúìã àúåéç ïåðéà ìò àîéé÷å àúéòöîàá

øô åäéàå éæç àú ïéàúúì ïéàìò ïééî ïéá ùé
àëåùç åãéìåàå åãòà ïééî ïåðéàæè àã àæø ìòå 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(' שכל הארות של מעלה כלולים ביסוד דנוק' פי א
 ).מ"מ(יסוד  ב
 . לתתא לבינהה והוא באתפשטותי,דחכמה'  הוא מסט"דנגיד", )א"קצז ע(ע "ב 'ועי, ב"ר קלח ע"אד' עי ג

 ".נפיק"ובבינה שם הוא 
 ת חכמ, אות ברית, הוא נקודה דידה-גל נעול ה "א ד"ז לח ע"א בתיקו"בהגר' עי). מ"מ(' ביסוד דנוק ד

 .ב"ז פ ע"תיקו' ועי,  והוא מעין חתום כל ימי השבוע,שלמה
  ).א"ד(ונקפאים המים ' פי ה
  ).א"א צא ע"ה ח"דע(כל מה ששורשו בתוקף הגבורות נקרש ונקפא , )הערת הזוהר(ב ” כט עלעיל ו
æ á)ôã”å (éàäã àúéà. 

 ).מ"מ(א "יסוד דז ח
 ).מ"מ(ל יסוד סתום ואינו נודע אלא מהמלכות אנו יודעים ענין היסוד "ור, המלכות ט
é øâä úåäâäá ÷çîð òè÷ä óåñ ãò ïàëî"à.  

 ).מ"מ(ג כי אדרבה הם כלולים בו "ל במציעות מייא שהם החו"שר, יסוד לא שייך בו בתוך המים יא
, א והגבורות בתוך המלכו,המלכות שהארתה מיסוד זעיר היא במציעות מייא שהחסדים מגדילים ז' פ יב

 ).מ"מ(ג "כ היא בין החו"וא
ושופעת לאחור ' שמתחלת מהחזה מצד נני, היא הפרסא שבבטן האדם. 'א פרק ג"ח שער או"ע' עי יג

 ).מ"מ(ויורדת עד כנגד הטיבור 
 ).מ"מ(ור עד החזה שמתחלת מתתא מכנגד הטיב יד
  .'ח שער הנקודות פרק ב"ע' עי טו
מהחסדים יצאו הגבורות שהיו כלולים בהם כללות שמאלא בימינא בסו דיצחק שיצא מאברהם ' פי טז

  ).מ"מ(
א "ש ובפדר"טו סימן כב המים הרו וילדו אפילה ע' ר פ"ל הרו וכן הוא בשמו"ב ור"וכן הוא וירא קג ע

ונשאר , שהאורות אשר מהטבור ולמטה נסתלקו ועלו מהטבור ולמעלה, כלומר). ו"לש(ל "ז ברד"ש כ"ד ע"פ
צ "א על ספד"בהגר(ויש פרסה המפסקת ביניהם , )ב"ב צא ע"ביאורים ח(ם למטה ריקנים מאור "כלי הנהי
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 דשוק ובין דשוהק בין לכם כתוהפר
 במים המקרה" ,פתח אבא רבי .הקדשים
 של עליונים מים אלו "במים" ,"' וגועליותיו

 שנאמר כמו ,בית קןית שבהם הכל
 השם" ".יתכונן ובתבונה בית יבנה בחכמה"

 ,עבים לקיח הזקן ייסא רבי "רכובו עבים
 שעומד ,שמאל , חושךשהוא עב .ם"י ב"ע

 רוח זו "רוח כנפי על המהלך" .זה ים על
 ביםוכר יםשנ" סוד וזה ,העליון המקדש של
 על וידא ףוויע כרוב על וירכב" כתוב ".זהב
 כך אחר ,אחד "כרוב על וירכב" ".רוח כנפי
 לא מתעורר שזה ועד ,"רוח כנפי על" נגלה

 ומים" כתוב ,אמר יוסי רבי .בזה מתגלה
 ,אותם התקין ממש במדה ,"במדה תכן

 ,העולם קוןית והם ,לתוכה כשהגיעו
 כך ,באא רבי אמר .הגבורה מצד כשהגיעו

 מגיעים כשהיו אומרים הראשונים היו
 ולא החכמים שפתי מרחשות ,הזה למקום

  .יענשו שלא כדי ,דבר אומרים

 áéúë)åë úåîùâì  (íëì úëåøôä äìéãáäåà ïéá 
 çúô àáà éáø íéùã÷ä ùã÷ ïéáå ùã÷ä

)â ã÷ íéìäú (åâå åéúåéìò íéîá äø÷îä ' íéîá
ïéàìò ïééî ïéìàáàúéá ïé÷ú åäáã àìëã â äîë 

 øîà úàã)â ãë éìùî (ëçá úéá äðáé äî
 àñéé éáø åáåëø íéáò íùä ïðåëúé äðåáúáå

ò íéáò âéìô àáñ"é á"íã êùç åäéàã áò 
àã íé ìò àîéé÷ã àìàîùä éôðë ìò êìäîä 

àçåø àã çåøåäàìò àùã÷îã æ àã àæøå ) úåîù
çé äë (íéáåøë íéðùç áéúë áäæ )àé çé íéìäú (

 áëøéå çåø éôðë ìò àãéå óåòéå áåøë ìò áëøéå
åøë ìòãç áèà øúáì éçåø éôðë ìò éìâé ãòå 

øòúà éàäãàééàäá éìâúà àì áé øîà éñåé éáø 
 áéúë)ãë çë áåéà ( äãîá äãîá ïëú íéîå

ùîîâé )å(äååâì ïåèî ãë åäì ïé÷úàãé ïåðéàå 
àîìòã àðå÷úåèäøåáâã àøèñî åèî ãë æè øîà 

 ïàèî ååä ãë éøîà éàîã÷ ååä êë àáà éáø

                                                                                                                                                                                     

והם מסטרא , )א"א עז ע"ביאורים ח(והוא סיתום האור שלא מקבלים אותו עד עת התיקון , )ד"כה ע
 ).א"א צא ע"ה ח"דע(פשט שפע לחיצונים ומשם מת. דגבורה

א שנקרא קדש ויש "ק שהוא ז"א הוא הפרוכת שמבדיל בין הקדש שהיא המלכות ובין קה"יסוד דז' פי א
ק עד הטיבור ששם " להפסיק בין מים עליונים דעעיקר עניינו הוא). מ"מ(א שנקראו קדשים "בו מוחיןד או

נ " והכל כדי שיוכלו זו,לבר מגופאשהם תחתונים המים ה שהן ,טיבורהאסתיים אדם בין מים שלמטה מ
, ג"ב צא ע"ביאורים ח(א "א לז"והוא סוד הפרסא בין א). ב"צ לג ע"א על ספד"בהגר(י מסך "עלקבל אור 

והוא הפרוכת המבדילה בין התפשטות , )ב"א נד ע"כללים ח(ע "וכן בין אצילות לבי, )א"א יג ע"כללים ח
 ).א"ב צט ע"כללים ח(הראשונה לשניה 

 ).מ"מ(החסדים ' פי ב
 ).מ"מ(י החסדים בסוד והוכן בחסד כסא "שבנייתה ע, המלכות' פי ג
 ).מ"מ(ים ' ב שהם הגבורות בונים המלכות שנקר"ע ד
ä äâäá ÷çîðøâä úå"à. 

 ).מ"מ(מלכות  ו
 ).מ"מ(ל שבניינה מהבינה "ור, בינה ז
 ).מ"מ(ן "ט וסנדלפו"הם מט ח
 ).מ"מ(ן למלכות "הוא סנדל שמעלה מ ט
 ).מ"מ(ד במלכות "ט גם הוא לעורר מ"כ עולה מט"ן במלכות אח"ן לעורר מ"אחר שעלה סנדלפו' פי י

 ).א"ד(וקודם שנתעורר זה  יא
 ).מ"מ(ד "ט במלכות לעורר מ"ן לא נתגלה מט"ל קודם שעלה סנדל לעורר מ"ר יב
קו המדה ' ולכך נקר, ן ואומרת עד פה תבוא ולא תוסיף"היא הבינה שמודדת כל ספירה וספירה דזו יג

 ).מ"מ(
  ).א"ד(כשמגיע לתוכה שפע המים  יד
 ).מ"מ(ן שנקראים עולם "הם זו טו
 ).מ"מ(ן בסוד ואם בגוברות "הבינה שבניינה מגבורה דשם ב' פי טז
). י"שער מאמרי רשב (א שהיא זרוע שמאלי"ה שהוא בפנימיות ספירת הגבורה דז" הכונה היא על שם ייז

ל להדרושים הנוגע לאורות "ר). א"ד(ום דבר שיראו שמא יתענשו היו מנענים שפתותיהם ולא השמיעו ש
 ). ו"לש(הדינין והגבורות וכנודע בסוד קריעת ים סוף 
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ïåùðòúé àìã ïéâá éãî ïéøîà àìå:  
 של ראשונה אות ,אמר אלעזר רבי

 קשר פני על משוטטת היתה האותיות
  ועולה ,ומלמעלה מלמטה ומתעטרת ,טהור

ïååúàã äàîã÷ úà øîà øæòìà éáøà äåä 
àéèùáàéëã àøèé÷ã éåôðà ìò â øèòúàå 
òøìîã å÷éìñå àìéòìîä:  

  àúôñåú:  
 פורע לאו מלש ומי .ופורע מל כשהוא

  .רודי עשו ביניהם פכאלו
 åãáò åìàë òéøô àìå øéæâã ïàîå òéøôå øéæâ

àãåøô åäééðéá  
  âì/à  

 בחקיקתם נחקקים ומים ,ויורדת
 .באחד אחד ונכללו ,במקומם שביםיומתי

 בזו זו כלולות כולן האותיות כל וכן
 בנין עליהן שנבנה עד ,בזו זו ומתעטרות

 מים היו ,והתעטרו כולם וכשנבנו .ויסוד
 ,תחתונים במים מתערבים עליונים
 הוציאו זה ועל( ,העולם של בית והוציאו

 ומאור ,ארץ שנקרא אחד ,אורות שני
 ,בראש נראית 'ב זה ועל ,)שמים שנקרא

 הזה הרקיע שהיה עד ויורדים עולים ומים
 שבו בשני היתהמחלוקת ו ,אותם שהפריד

 כמו ,שדולק אש שהוא ,גיהנם נברא
 לשרות ועתיד ,"הוא אוכלה אש" שנאמר

  .הרשעים ראש על

éôìâúî àéîå úéçðåå ïáùééúîå åäééôåìâá 
ãçá ãç åìéìëúàå åäééúëåãáæ åäìë ïååúà ïëå 

 éðáúàã ãò àãá àã ïøèòúîå àãá àã ïìéìë
 åäìë åàéðáúà ãëå àãåñéå àðééðá åäééìò

ïéàìò ïééî ååä åøèòúàåç ïééîá ïéáøòúî 
ïéàúúèîìòã àúéá å÷éôàå àé ]ð" à àã ìòå

 àøåäðå õøà éø÷àã ãç ïéøåäð ïéøú å÷éôà
íéîù éø÷àã) [ éø÷àã àøåäð ÷éôà àã ìòå

íéîù(á àã ìòå  'éæçúààé ïé÷ìñ ïééîå àùéøá 
ïåì ùéøôàå äåä òé÷ø éàäã ãò ïéúçðåáé 

 äåä ú÷åìçîå]éðùá[âé) éðùã àîåéá( äéáã 
 úàã äîë ÷éìãã àøåð åäéàã íðäéâ éøáúà

 øîà)ë ã íéøáãã ( ïéîæå àåä äìëåà ùà
àéáééçã åäééùéø ìò äàøùàì:  

 מחלוקת כל מכאן ,יהודה רבי אמר
 שהרי ,התקייםל סופה שמים לשם שהיא

à" íùì åäéàã ú÷åìçî ìë àëäî äãåäé ø
 äôåñ íéîù åäéàã ú÷åìçî àëä àäã íéé÷úäì

                                                           

  ).מ"מ(ף שרומזת לאבא "אל' פי א
  ).א"ד(פ כתר הטהור "שהוא ראשית לכל האותיות הנה בעת התגלותא אזי היתה משוטטת ע' אות א

  ).א"נ(ב "הרש. רא טהירו עלאהו שטא על פני האויר הזך הנק"הרח' פי ב
 ).מ"מ(טהירו עילאה שבתוכו נצטיירו כל העולמות ' הוא האויר הזך שנק ג
 ).מ"מ(א "ן להמשיך מוחין לאו"ן עולים בסוד מ"שזו' פי ד
  ).מ"מ(ף הנזכר שהוא אבא "א שגם הם עיטרו לאל"מפרצופים העליונים עתיק וא' פי ה

קשר ' עליונות שהם קיטרא דכיא פי' ת הבנין ומלמעלה בגוהיה מתעטר אות ההוא מלמטה בשש קצוו
 ).א"ד(טהור שאין קשר פחות משלשה כנודע ועל ידי זה נתיישבו כל האותיות כלם במקומם הראוי להם 

 ).מ"מ(הם החסדים והגבורות  ו
 יש 'שכל א, א כלולמכולם"כ כ"וכן הגבורות ג, חסדים' שכל חסד יש בו בחינת ז, כל חסד כלול מכולם ז

 ).מ"מ(גבורות ' ז' בו בחי
 ).מ"מ(החסדים  ח
 ).מ"מ(הגבורות  ט
 ).מ"מ(מלכות  י

 ).מ"מ(מלכות  יא
' א והגבורות הולכים להגדיל נוק"ג יורדים ליסוד ומשם נפרשים החסדים הולכים להגדיל ז"החו יב

 ).מ"מ(
והגבורה אומרת , וךהחסד אומר אני אמל, הוא גבורות והיום נחלמים החסד עם הגבורה' שיום ב' פי יג

 ).ד"ב סא ע"ה ח"דע(הגבורה ' אז התגלתה בחי). מ"מ(להפך 
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 ,היתה שמים לשם שהיא מחלוקת כאן
 שכתוב זה לאחר .בזה התקיימו והשמים

 ,"' וגושמים לרקיע אלהים ויקרא"
 בהתדבקות העליונים מצוים במדתם

 והבדילה" כתוב ,ינושנ שהרי ,התקיימוו
 קדש ובין דשוהק בין לכם כתוהפר

 שמפריד רקיע הוא שהרי ,דוקא "הקדשים
 כך אחר כתוב , בא וראה.האמצע בתוך

 מקום אל השמים מתחת המים יקוו"
 מקום אל" .ממש "השמים מתחת" ,"אחד
 ים והוא ,אחד שנקרא למקום ,"אחד

 ובלעדיו ,לאחד משלים הוא שהרי ,תחתון
 שבו ,יקוו שכתוב ומשמע .חדא נקרא לא
 כל" שנאמר כמו ,מתכנסים המים כל

 ייסא רבי ."' וגוהים אל הולכים הנחלים
 שכתוב מקום זהו ,"אחד מקום אל" ,אמר

 הוא שהרי ,"תמוט לא שלומי וברית" בו
 ,הארץ תקנתנ ובו ,בים וזורק הכל לוקח

 כמו ,ארץ זוהי ,"היבשה ותראה" שכתוב
 למה ".ארץ בשהלי אלהים ויקרא" שנאמר
 כתובה היינו ,יצחק רבי אמר ,יבשה נקראת

 שהוא ובגלל ".ניַע לחם" כתוב ".ניֹוע לחם"

äåä íéîù íùìàíéé÷úà éàäá íéîùå á øúáì 
 áéúëã àã)ç à úéùàøá (éäìà àø÷éå" òé÷øì í

íéîùâåâå  'òã àøéôè÷áìàúééãåäééèñ÷á ä 
 áéúë ïðéðú àäã åîéé÷úàå éçéëù)âì åë úåîù (

 ùã÷ ïéáå ùã÷ä ïéá íëì úëåøôä äìéãáäå
íéùã÷äåîã òé÷ø åäéà àäã à÷ééã  åâá ùøô

 øúáì áéúë éæç àú àúéòöîàá)è à úéùàøá (
íéîùä úçúî íéîä åå÷éæãçà íå÷î ìà ç 

 øúàì ãçà íå÷î ìà ùîî íéîùä úçúî
 íéìùà åäéà àäã äàúú íé åäéàå ãçà éø÷àã

ãçàìè òîùîå ãçà éø÷à àì åäéà àìáå 
àéî åäìë ïéùðëúî äéáã åå÷é áéúëã)  øúáå

àîé åâì åäìë ïéìàò(îà úàã äîë  ø) à úìä÷
æ (åâå íéä ìà íéëìåä íéìçðä ìë ' øîà àñéé éáø

äéá áéúëã øúà åäéà àã ãçà íå÷î ìàé 
)é ãð äéòùé ( åäéà àäã èåîú àì éîåìù úéøáå

 àòøà úð÷úúà äéáå àîéá éãùå àìë ìéèð
 áéúëã)è à úéùàøá ( àåä àã äùáéä äàøúå

õøààé øîà úàã äîë )ç à úéùàøá ( àø÷éå

                                                                                                                                                                                     

להנהיג העולם ברחמים וימצאו בני אדם שפע במה , החסד שרוצה למלוך כוונתו לשם שמים' פי א
כ לשם שמים להפרע "והגבורה שרוצה למלוך כוונתה ג, כי העושר סיוע לאושר', ית' לעבוד את ה

 ).מ"מ(' ית'  יראים מהרצועה ועובדים המהרשעים ורוב העולם
 ).מ"מ(ת עושה שלום ביניהם ונכלל משניהם וזהו קיומו "הת' פי ב
 ).מ"מ(ת יש בו אש ומים שהם שמים "רקיע שהוא ת' פי ג
  ).מה שנוטף מן האילן'  פי-א "גליון ד) (א"ד, מ"מ(בהתדבקות העליונים שהם הנאצלים  ד
מו והכוונה כי על ידי התדבקות פרצופים תחתונים בעליונים ז שכיחי ואתקיי"במדתם ועי' פי ה

  ).מ"מ(אזי כל פרצוף ופרצוף מצוי במדתו ומתקיים , ומקבלים הארה מהם
' מצוים אל הגלוי ונתקיימו במזג שוה כל א). א"ד(ז שכיחי "במדתם כענין שנאמר ומים תכן במדה עי' פי

 ).א"ד(יע שהוא המכריע כנודע י הרק"ואחד לפי ענינו אם חסד אם דין אם רחמים ע
 .ב והבדילה הפרוכת"לב ע' עי ו
 ). מ"מ(שמים ' ת שנק"ת הת"א שהוא ת"יסוד ז' פי ז
ונשאר למטה ריקן מאור , כלומר שהאורות אשר מהטבור ולמטה נסתלקו ועלו מהטבור ולמעלה ח

להיות , י"ור מכל הנהשנצטמצם הא, "אעדו והולידו חשוכא"ב "לעיל לב ע' ועי). ב"ב צא ע"ביאורים ח(
 ).א"צ כו ע"א על ספד"בהגר' ועי, ג"א כט ע"כללים ח(נמשך דרך היסוד 

ח והמלכות השלימתו לעשר "ספירות כמנין א' א אין בו רק ט"היא מלכות והז' א והד"אח הוא ז' פי ט
 ).מ"מ(

ד דאימא אל ולפי זה פירוש הפסוק יקוו המים שהם החסדים מתחת השמים שהוא יסו, א"יסוד ז' פי י
 ).מ"מ(א "יסוד דז' מקום א

א אז תראה ותתגלה ממה שהיתה יבשה "מה שהיתה יבשה אחר שנמשך לה הארה מיסוד דז' פי יא
 ).מ"מ(

  ).א"ד) (ויחי רמט ב' פ(י עניים "יסוד עני וכ יב
' ע). כל יום מששת ימי בראשית במלכות והיא הוציאה הרבה בשלימות(ומלא אותם בשפע רב העליון  יג

 ).א"ד(ב ”רומה קכז עת
י הדרכים והנתיבות "ע ע"כ נמשכים ממנה הארות לבי"אחר שנתמלאת המלכות מהיסוד אח' פי יד

 ).מ"מ(שביסוד דידה 
 .אריכות ביהל אור' עי טו
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 כל בתוכה ושואב ,יבשה נקראלחם עוני 
 שמקום עד יבשה היתה והיא ,העולם מימי

 דרך מים שופעים ואז ,אותה ממלא זה
  .המקורות אותם

éäìà"à äùáéì í øîà äùáé éø÷à éàîà õø
 áéúëã åðééä ÷çöé éáø)â æè íéøáã ( éðåò íçì

éðò íçìáé éø÷à éðò íçì åäéàã ïéâáå áéúë 
 éäéàå àîìòã ïéîéî ìë äååâá áéàùå äùáé

àã øúàã ãò éåä äùáéâé ïéãëå äì éìîà ]ïéãâð [
)ïéòáð(àéî ãéúåøå÷î ïåðéàã çøåà åè:  

 בית זהו ,"ימים קרא המים ולמקוה"
 המים כל ששם ,שלמעלה המים סנויכ

 אמר .ויוצאים שופעים ומשם ,מתכנסים
 ,צדיק זה "המים מקוה" ,חייא רבי

 וירא" כתוב המים למקוה שכשמגיע
 כי צדיק אמרו" וכתוב ,"טוב כי אלהים

 וכן ,טוב נקרא ראשון אור וכן( ".טוב
 השני ליום פרט ,"טוב כי" כתוב לםובכ

 ,אמר יוסי רבי ).טוב כי בו כתוב שלא
 ישראל מקוה" שכתוב ,מקוה הוא ישראל

 מה היינו ,צדיק זה ,אמר חייא רבי ".'ה
 שנחלים משום ,"ימים קרא" שכתוב

 ,לוקח כולם הוא את ,ונהרות נותיומעי
 לכן ,הכל לוקח והוא הכל של המקור והוא

 ,"טוב כי אלהים וירא" ,זה ועל ".ימים"
 שהוא ומשום ".טוב כי צדיק אמרו" וכתוב

 ולא לשלישי ראשון יום בין הפריד ,םנרש
 השלישי ביום שהרי ,ביניהם טוב כי נאמר

 ,הזה הצדיק מכח רותיפ הארץ עשתה
 דשא הארץ תדשא אלהים ויאמר" שכתוב

 ,"פרי עץ" זה מה ,"פרי עץ זרע מזריע עשב
 עושה שהוא ,"ורע טוב הדעת עץ" זה
 .עולם יסוד צדיק זה "פרי שהוע" .רותיפ
 רוח להם שיש אדם בני כל ש,"למינו"
 בהם רושם אילן שאותו פרי שהוא ,שדקוה

 .שלום ברית קדש ברית ,וומה .למינו רשום
 ולא נכנסים למינו ,למינו האמונה ובני

 ואותו ,הוא פרי עושה וצדיק ,ממנו נפרדים
 ,למינו פרי אותו ומוציא מתעבר אילן

 .כמותו שיהיה פרי עושה אותו של למינו

 íéîé àø÷ íéîä äå÷îìå)é à úéùàøá ( àã
ïééî úåùéðë úéá àåäà ïéùðëúî ïîúã àìéòìã 

ïé÷ôðå ïéãâð ïîúîå àéî ìëáà " äå÷î àééç ø
÷éãö àã íéîäâ áéúë íéîä äå÷îì àèî ãëã 

éäìà àøéå" áéúëå áåè éë í)é â äéòùé ( åøîà
 áåè éë ÷éãö)]ð"à [ éø÷à áåè äàîã÷ øåà ïëå

åäìë ïëå àðééðú àîåé øá áåè éë åäá áéúë 
áåè éë äéá áéúë àìã ( ìàøùé øîà éñåé éáø

 áéúëã åäéà äå÷î)âé æé äéîøé ( ìàøùé äå÷î
åäé" àø÷ áéúëã åðééä ÷éãö àã øîà àééç éáø ä

ïéøäðå ïéòåáîå ïéìçðã ïéâá íéîéã ïåì ìéèð åäìåë 
àìë ìéèð åäéàå àìëã àøå÷î åäéàåä êë éðéâá 

ã ìòå íéîééäìà àøéå à" áéúëå áåè éë í) äéòùé
é â (íéùøúàã ïéâáå áåè éë ÷éãö åøîàå åäéà 

äàúéìúì äàîã÷ àîåé ïéá ùéøôàæ øîúà àìå 
 úãáò äàúéìú àîåéá àäã åäééååâá áåè éë
 áéúëã ÷éãö éàäã àìéçî ïéáéà àòøà

)àé à úéùàøá (]éäìà øîàéå" õøàä àùãú í
òøæ òéøæî áùò àùã) [ õò ÷éãö éøô íééç

åäéàã( áåè úòãä õò àã éøô õò éàî éøô õò 
 ÷éãö àã éøô äùåò ïéøôå ïéáéà ãéáò åäéàã òøå
 àçåø ïåì úéàã àùð éðá ìëã åðéîì àîìòã ãåñé

àðìéà àåääã àáéà åäéàã àùéã÷ç åäá íéùø 
 íåìù úéøá ùã÷ úéøá åäéà éàîå åðéîì àîéùø
 ïùøôúî àìå ïéìàò åðéîì åðéîì àúåðîéäî éðáå

î àðìéà àåääå àåä éøô äùåò ÷éãöå äéð

                                                           

 ).מ"מ(מלכות  א
  ).הערת הזוהר(ב "ל' בסוף הספר סי' חסר כאן ועי ב
 ).מ"מ(ח חזר לחזק סברתו שמקוה המים הוא יסוד "ר' פי ג
 ).מ"מ(מוחין הם ביסוד ' שכללות ג, נהרין מח דעת, מבועין מח בינה, נחלין הם מח חכמה ד
 ).מ"מ(כ מקבל הארה מהם "שג, נגד מוחין דאבא ה
 ).מ"מ(בשביל שנרשמו בו כל האורות עליונים ' פי ו
שהוא ' ש על יום ב"דהוא חסד וכ' ת על יום א"עשה היסוד הבדל והפרש והודיע לנו מעלת הת' פי ז

 ).מ"מ(' ש על יום ב"לרבותא וכ' ונקט יום א, גבורה
 ).מ"מ(הנשמות שבאים מהמלכות ' פי ח
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 .ולאביו לאמו דומהש מי של חלקו אשרי
 כדי השמיני ביום הקדוש רשם כן ועל

 ,שמינית דרגה שהיא בגלל( ,לאמו שידמה
 להראות צריכה ממנה שפרחה נפש ואותה
 ומתגלה וכשנפרע ).ימים לשמונה לפניה
 זה ועל ,לאביו שידמה כדי הקדוש רשם

 קדש ברית זו "פרי שהוע" ,םֵא זו "פרי עץ"
  .בו שםויר לו שידמה "למינו" ,אביו

úøáòúàà åðéîì åðéîì éøô àåää ú÷éôàå 
 äé÷ìåç äàëæ äéúååë éåäéã éøô äùåò àåääã
 àùéã÷ àîéùø ïë ìòå éåáàìå äéîàì éîãã ïàî

 äéîàì éîãéã ïéâá äàðéîú àîåéá)]ð"à [ ïéâá
 äðî çøôã àùôð àéääå äàðéîú àâøã àéäã

éðîúì äî÷ äàæçúàì úëéøèöàïéîåé à ( ãëå
 éîãéã ïéâá àùéã÷ àîéùø àééìâúàå úòøôúà
 àã éøô äùåò àîà àã éøô õò àã ìòå éåáàì
 íéùøúàå äéì éîãéã åðéîì éåáà ùã÷ úéøá

äéá:  
, "בו זרעו" ".הארץ על בו זרעו אשר"

 זרעו" זה מה ,"זרע בו"היה צריך לכתוב 
 הוא כך "הארץ על" .בו ו"וא זרע אלא ,"בו

 אשרי ,הארץ על זרק זרע אותו שהרי ,ודאי
 ודומים קדושים שהם ישראל של חלקם

 כולם ועמך" כתוב ודאי זה ועל .לקדושים
 מאלה שהרי ,ודאי צדיקים כולם ,"צדיקים

 הזה בעולם אשריהם .דומים ולאלה יצאו
  .הבא ובעולם

 éòáî åá òøæ åá åòøæ õøàä ìò åá åòøæ øùà
àå òøæ àìà åá åòøæ éàî äéì"ä ìò åá å éëä õøà

 àòøà ìò éãùà àòøæ àåää àäã éàãå àåä
 ïééîãå ïéùéã÷ ïåðéàã ìàøùéã ïåäé÷ìåç äàëæ

 áéúë éàãå àã ìòå ïéùéã÷ì)àë ñ äéòùé ( êîòå
 å÷ôð éðäî àäã éàãå íé÷éãö íìë íé÷éãö íìë
 àîìòáå ïéã àîìòá ïåðéà ïéàëæ ïééîã éðäìå

éúàã  
  âì/á  

 ,"בכחו ארץ עשה" כתוב ,חייא רבי אמר
 בכחוהיה צריך לכתוב ( "ארץ עשה" זה מה

 ומתקן ,תמיד ודאי עושה אלא ,ארץ שהוע
 זה ).הזו הארץ את הוא ברוך הקדוש
 .צדיק זה "בכחו" .למעלה הוא ברוך הקדוש

 ארץ זו "תבל" ,"בחכמתו תבל מכין"
 והוא" שכתוב ,צדק זה "בחכמתו" ,שלמטה

 זה "ארץ שהוע" ".בצדק תבל טוישפ
 ומתקן ארץ ן שמתק,הואהקדוש ברוך 

  .כשאמרנו בכח ובמה ,ודרכ

 áéúë àééç éáø øîà)áé é äéîøé ( õøà äùåò
 éàî åçëá) éòáî õøà äùò åçëá õøà äùåò

á÷ ï÷úîå øéãú éàãå äùåò àìà äéì" éàäì ä
õøà àìéòì(] ð" à) õøà äùò åçëá õøà äùåò

á÷ ï÷úîå øéãú éàãå äùåò àìà äéì éòáî" ä
õøà éàäì (á÷ àã"äá[ àã åçëá ]÷éãö) [÷ãö( 

 åúîëçá ìáú ïéëî)íù (àúúìã õøà àã ìáúâ 
 àã åúîëçá]÷ãö) [÷éãö( áéúëã )è è íéìäú (

á÷ àã õøà äùåò ÷ãöá ìáú èåôùé àåäå" ä
 åçëá äîáå éåçøà ïé÷úîå àòøà ïé÷úî àåäã

ïøîà÷ãë:  
 של חקוקות באותיות ,אמר יהודה רבי

 קשרי ושתים עשרים יש אלעזר רבי
øîà äãåäé éáøã øæòìà éáøã ïôéìâ ïååúàá 
ïååúàã éøèå÷ úéàäë " ïéøú àãçë ïéøéè÷ á

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(מ "א. מתעברת נשמות ונותנת נשמה קדושה למזדווג בקדושה זרע כמוהו' מ' פי א
 ).מ"מ(ש בכחו דא צדיק "וז, י היסוד"ת מתקן הארץ ע"שת' פי ב
  ).מ"מ(ע "פירוש בי ג

 ).ו"לש(א "י עפרשת ויקרא ' עי
אלעזר צירוף וגלגולי האותיות נמצא בו קישור האותיות כב קשרים ' באותיות החקוקים שיסד ר ד

ב "וכיוצא בו המבוארים בכמה מקומות באופן שמכל אות מכ' ש וכו"ת ב"דהיינו כב אלפא ביתא כענין א
' אמר דא' ספר אות תש הוא עולה במ"ת ב"של א' ולפי שאות א. אותיות התורה יסד אלפא ביתא אחת

אמר עליה ודא נחית ' כמו הא' ש יורד שאין לו עלייה למספר ת"של ב' כ הב"סליק שעולה במספר ואח
  ).א"ד(והוא מבואר למבינים 

' פי). מ"מ(ת נצטיירו כל העולמות "א ביתו"ב אלפ"י כ"שע, ת כנודע"א ביתו"ב אלפ"צירופים של כ' פי ה
' ע וכו"ס בט"כמו אח' לפי שיש גם מג. אותיות' שהן מיוסדות מב' פי' וכותרין ' כב אלפא ביתות כנודע וכו



úéùàøá 

114 

 זו ,אותיות שתי ,כאחד קשורים תיותהאו
 ושיורדת יורדת ושעולה ,יורדת וזו עולה
 ,אמר יוסי רבי ".אל בך אך" זה וסימן .עולה

 וסימן ,באמצע עומד ותמשקלה של הלשון
 שעומד לשון "משקל" ,"' וגובמשקל במדה"

 .כתוב "שקל הקודש" סוד וזה ,באמצע
 מאזנים איזה ,ונשקלו בו עומדים ומאזנים

 עומדים וכולם ,"צדק מאזני" שנאמר וכמ
 אמר יהודה רבי .שקל הקודשב ,במשקל

  . רוח הקודשזושקל הקודש ב

úéçð àãå ÷éìñ àã ïååúàà úéçðãå úéçð ÷éìñãå 
÷éìñá àã ïîéñå )ãé äî äéòùé (à"á ê"à ê"ìâ 

øàì÷éùã àñôéè øîà éñåé éáã àúéòöîàá 
ïîéñå àîéé÷ä) äì èé àø÷éå (åâå ì÷ùîá äãîá '

 àã àæøå àúéòöîàá àîéé÷ã ïùéì ì÷ùî
)âé ì úåîù ( äéá íéðæàîå áéúë ùã÷ä ì÷ù

ïîéé÷å øîà úàã äîë íéðæàî ïàî åì÷úàå 
)åì èé àø÷éå (éðæàîæ ì÷ùîá ïéîéé÷ åäìëå ÷ãö 

á øîà äãåäé éáø ùã÷ä ì÷ùá àã ùã÷ä ì÷ù
ùã÷ä çåø:  

 שמים 'ה בדבר" כתוב ,יצחק רבי אמר
 'ה בדבר" ,"צבאם כל פיו וברוח נעשו
 שנעשו שלמטה שמים אלו "נעשו שמים
 קול שהוציא "ברוח" ,שלמעלה שמים בדבר

 ולא ויוצא ששופע נהר לאותו שהגיע עד
 כל פיו וברוח" .לעולמים מימיו פוסקים

 שהוא רוחב עומדים התחתונים כל ,"צבאם
 מעשיך מפרי מעליותיו הרים משקה" .זכר

 ,"מעליותיו הרים משקה" ".הארץ תשבע
 שכתוב ,שאמרנו כמו ,עליותיו זה מה

 מעשיך מפרי עליותיו במים המקרה"

éúë ÷çöé éáø øîà á)å âì íéìäú ( øáãá
åäé" øáãá íàáö ìë åéô çåøáå åùòð íéîù ä
åäé"àúúìã àéîù ïéìà åùòð íéîù äç 

àìéòìã íéîù øáãá åãéáòúàãè ÷éôàã çåøá 
 àìå ÷éôðå ãéâðã øäð àåääì éèîã ãò àì÷
 åäìë íàáö ìë åéô çåøáå ïéîìòì éåîéî ïé÷ñô

øëã åäéàã çåøá ïéîéé÷ éàúúé) âé ã÷ íù (
øä ä÷ùî òáùú êéùòî éøôî åéúåéìòî íé

õøàä) àòéãé éàäå(íéøä ä÷ùî àéåéúåéìòî áé 
 áéúëã ïøîà÷ãë åéúåéìò ïàî)â íù ( äø÷îä

                                                                                                                                                                                     

ב אלפא ביתות אותיותיהן ראשונות עולות במדרגה שניות יורדות ויש "כל הכ. 'דא סליק ודא נחית וכו
ולכן קורא לשם זה דסליק ולא נחית לפי שרובו מתחלף באלפא ביתות . 'ם וכו"ל ב"שכלם עולות כמו א

ה להראותך "ל והוא פסוק ישעיה מ"ך א"ך ב"וסימן לדבר א. 'דא וכו' ב ופי”תרומה קלב ע' פ' יוע. העולות
ונקט האי קרא שיש ברוב . י יורדות"ג עולות ולכ"ך מהאב"ל ב"ב והיא דא"אלפא ביתא אחת מכלל הכ

ד הי' נמצא כתוב בס' ובפי(ותו שבאמצעיתא דקרא כדמסיים ואזיל . כ בשאר"תיבותיה רוחניות משא
ואית דגרסי ). א"ד) (אלעזר אלא רבי אליעזר' ש דף קעה ונראה דלא גרסינן הכא ר"באתוון דרבי אליעזר ע

ו כי "כ' א אלפא ביתות לא תמצא שם הויה באותיות המתחלפות שהוא גי"אליעזר בכל כ' אתיין גליפן דר
ב "י' ב אחר"ו וזה לא ימצא בא" יח"ו וכן ה"ט הוא כ"י ד"מערכות ג' ו וכן ד"ח י"ט ה"י ד"ג. ך"ך ב"אם בזו א

 ).א"נ(
 ).מ"מ(רומזת לאימא שהיא נוקבא ונקראת נחית ' ב, רמז לאבא שהוא דכורא ונקרא סליק' א' פי א
וכן , וחכמה דאימא נעשית בינה דאבא, א נתערבו וזה סדרם חכמה דאבא במקומה"המוחין דאו ב

' י שיהיה אבא כולו חכמות וחסדים וכוחסדים דאבא במקומם וחסדים דאימא נעשו גבורות דאבא כד
 ).מ"מ(

ל "והאותיות א, ב שורות כל אחד"א שערים בעלי כ"א שערים פנים ואחור שיש כ"זהו סימן לרל ג
הם אותיות שבראש כל תיבה שעולים בסך , דא סליק). א"ש סז ע"א והקדו"י יג ע"א על ס"בבהגר(באמצען 

 .)ז"רמ (דול יורד והקטן עולהל שהג"ר, דסליק נחית. ושבסוף הולך ומתמעט
 ).מ"א ומ"ד(ת שהוא האמצעי לשון המשקל והוא קו אמצעי המכריע "ת' פי ד
 ).א"ד(תיקון ע דף כז  ה
ה הם בתוך המלכות ומהם בניינה כנודע "נו' פי', ה נקראים מאזנים וכו"נו' מאזנים ביה קיימן פי ו

 ).מ"מ(
 ).א"ד(א "ב ופקודי רנב ע"תרומה קעו ע ז
 ).מ"מ(ע "א דבי"ז' פי ח
 ).מ"מ(א דאצילות "בהארת ז' פי ט
 ).מ"מ(א היוצאים מפיו אל המלכות "שכל הבצאות של מעלה שהם המלאכים נעשו מנשיקין דז' פי י

 ).מ"מ(הם היכלות הבריאה שנקראים הרים ' פי יא
 ).מ"מ(' הנוק' הם ספי יב
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 ששופע נהר אותו של סוד ,"הארץ תשבע
 אשר פרי שהוע" שכתוב זהו ,למטה ויוצא
  .נתבאר והרי ,"' וגובו זרעו

õøàä òáùú êéùòî éøôî åéúåéìò íéîáà 
]íéøä ä÷ùî[÷éôðå ãéâðã øäð àåääã àæø á 

ää àúúì" ã)áé à úéùàøá ( øùà éøô äùåò
åâå åá åòøæ 'øîúà àäå:  

 על להאיר השמים ברקיע מארת יהי"
 רבי ,חסר ]כתוב" [מארת יהי" ".הארץ
 קףות בו ששורים "מארת" ,אומר חזקיה

 יהי" ,אמר יוסי רבי .הדין טתיקל ,הדין
 תלויה שבה הלבנה היא ,למטה "מארת

 ,מארת תלוי ובה ,העולם לתינוקות אסכרה
 ,המאורות מכל קטן מאור שהיא בגלל

 .אור מקבלת ולא שנחשכת ולפעמים
 כללות שהוא רקיע זהו ,"השמים יעברק"

 והוא ,המאורות כל לוקחש בגלל , כולםשל
 והיא( ,מאיר שאינו הזה למאור מאיר

 ,מארה אותה בה שנדבקה בגלל בו תלויה
 אחרים מינים אותם כל למטה תלויים ובו

 ,אמר יצחק רבי ).האור הקטנת בגלל
 שלא הזה הרקיע את )אפילוו( והוציא

 ,וארץ שמים ,כותמל לו וקוראים ,מאיר
 )שמאיר( הוא השמים .החיים וארץ ישראל
 מה ,'ו חסר "מארת יהי" לכן ,הזה הרקיע
 .בעולם הוא מות ,ו"וא בלי שזה הטעם

 לילית להכליל בו תלוי הכל ,"מארת יהי"
 וכתוב ,"הוא שם וגדול קטן" כתוב .בעולם

 אך" כתוב זה ועל ,"לנו 'ה אדיר שם אם כי"
   .מנוח לה צאהומ לילית הרגיעה שם

 õøàä ìò øéàäì íéîùä òé÷øá úøàî éäé
)ãé à úéùàøá (øñç úøàî éäéâ äé÷æç éáø 

àåøîãàî å àèìé÷ àðéãã àô÷åú äéá àéøùã úø
àðéããä éäéà àúúì úøàî éäé øîà éñåé éáø 

 äáå àîìò ééáøì äøëñà àéìú äáã àøäéñ
 ìëî àøèåæ àøåäð éäéàã ïéâá úøàî àéìú

úàã ïéðîæå ïéøåäð àøåäð àìá÷î àìå àëùç
àòé÷ø àåä àã íéîùä òé÷øáå àììë åäéàã 

 éàäì øéäð àåäå ïéøåäð ìë ìéèðã ïéâá åäìëã
 àøåäð])ð"à [ àøäð àìã]äéá àéìú àéäå[ ïéâá 

 ìë àúúì ïééìú äéáå äøàî àåää äá ÷áãúàã
ïéðøçà ïéðééæ ïåðéàæàøåäðã åøéòæ ïéâá  ( éáø

 øîà ÷çöé)÷éôàå( ]åìéôàå[ éàä àòé÷øç àìã 
íéîù úåëìî äéì ïðéø÷å øéäðèìàøùé õøàå é 

íééçä õøàåàéåäéà íéîùä áé êë éðéâá òé÷ø éàä 
úøàî éäéâéå øñç  'àå àìá àäã àîòè éàî" å

 àéìú äéá àìë úøàî éäé àîìòá àåä àúåî
 áéúë àîìòá úéìéì àììëàì)çé â áåéà ( ïè÷

 áéúëå àåä íù ìåãâå)àð âì äéòùé ( íù íà éë
 øéãàåäé" áéúë àã ìòå åðì ä)ãé ãì íù ( êà

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(מהארת היסוד תשבע המלכות שהיא הארץ ' פי א
 . לתתא לבינהה והוא באתפשטותי,דחכמה'  הוא מסט"דנגיד", )א"קצז ע(ע "ב 'ועי, ב"ר קלח ע"אד' עי ב

 ".נפיק"ובבינה שם הוא 
י לתת טעם למה המלכות היא מארת "ח ור"ובאו ר, תנא קמא לא פירש הטעם למה מארת חסר' פי ג
ל לפי שממנה יונקת "י ס"ל לפי שבניינה מהגבורות שהם דינים גמורים לכך מארת חסר ור"ח ס"ור, חסר

 ).מ"מ(לילת שמביא אסכרה לרביי עלמא 
 ).ה"של(ב "ב ע"ב ודף קפ"ו ע"עיין פירושו בחייט דף ט. 'רבי חזקיה אמר כו ד
 ).א"ד(קליטת ותוקף הדין  ה
 ).מ"מ(א "יסוד דז' פי ו
 ).א"ד(מינים אחרים  ז
' כות רקיעא דלא נהיר מלכות שמים פיאפילו המל' פי' א ואפילו האי רקיעא וכו"רי. א"יסוד דז' פי ח

 ). מ"מ(מלכות שמקבלת הארה 
 ).מ"מ(א הנקרא שמים "מלכות שמקבלת הארה מז' מלכות שמים פי ט
י הוא מהאור שלה "וא, מלכות שמים פרצוף רחל). ו"לש(א "ג פד ע"ח). מ"מ(ישראל ' א שנק"ארץ ז' פי י

 ).ד"ב קל ע"ה ח"דע(
 ).מ"מ(ראים חיים ארץ שיש בה המוחין שנק' פי יא
áé á)ôã”å ( óñåð)øéäðã(. 

 ).מ"מ(מלכות  יג
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 çåðî äì äàöîå  
 ,"מארת יהי" ,אמר אלעזר רבי

 על אלא ,מעצמה מאירה שלא אספקלריה
 כמו ,לה שמאירים עליונים אורות ידי

  .שמאיר אור שמקבלת עששית

 äàéøì÷ôñà úøàî éäé øîà øæòìà éáø
äîøâî àøäð àìãàìò ïéøåäðã àãé ìò àìà  ïéà

äì ïéøäðãáàúéùùòë âøéäðã àøåäð àè÷ìã   

 .הארץ כל אדון הברית ארון הנה" כתוב
 .מאירה שאינה אספקלריה זו "ארון הנה"
 "ארון הנה" .המאירה אספקלריה "הברית"

 בתוכה להכניס בהית "ארון" .מארת זוהי
 שמאירה השמש זו "הברית" .שבכתב תורה

 .אדוק הברית ארון עם יחד ברית והיא ,לה
 כל אדון שהוא הברית "הארץ כל אדון"

 ,אדון הוא הזה שהארון ומשום .הארץ
 לכל ומאירה לה שמאירה השמש בגלל

  נקראת כך ,העולם

 áéúë)àé â òùåäé (ïåãà úéøáä ïåøà äðäã 
 àøäð àìã äàéøì÷ôñà àã ïåøà äðä õøàä ìë
 àéä àã ïåøà äðä àøäðã äàéøì÷ôñà úéøáä

äàìòàì àúåáéú ïåøà úøàî äøåú äéåâá 
äì øéäðã àùîù àã úéøáä áúëáùä éäéàå 

 õøàä ìë ïåãà à÷ééã úéøáä ïåøà äéãäá úéøá
 ïåøà éàäã ïéâáå õøàä ìë ïåãà åäéàã úéøáä
 ìëì øéäðå äì øéäðã àùîù ïéâá ïåãà åäéà

éø÷úà éëä àîìò  
  ãì/à  

 הארון ונקרא .השם את לקחה וממנו
 ,ד"וי ן"נו ת"דל ף"אל של בסוד אדון הזה
 י"אדנ ן"אדו כך ,וצדק צדיק שאמרנו כמו
  .תלויים בזה זה

 éø÷úàå àîù àè÷ð äéðîå]ïåøà éàä[ ïåãà 
ìàã àæøá"ìã ó"åð ú"åé ï" ÷éãö ïðéøîàã äîë ã

åãà êë ÷ãöå"ðãà ï"ïééìú àãá àã é:  

 עומדים ומזלות כוכבים ,בא וראה
 רקיע )וזה שאמרנו שמש( שהוא בברית

 כוכבים בו יםוחקוק שרשומים ,השמים
 הזקן ייסא רבי .להאיר תלויים ובו ,ומזלות

 ברקיע ,שתלויים ,מארת יהי ,כך אומר היה
 כיון .בו שתלויה הלבנה וזו ,השמים
 .השמש הרי ,"תולמאור והיו" שכתוב

 חדשים וחגים זמנים שהרי ,"ולמועדים"
 והכל .והווים בהם תלויים ושבתות

úåìæîå íéáëë éæç àúåïéîéé÷ úéøáá æ åäéàã 
)àãå ïøîà÷ã àùîù (ã íéîùä òé÷ø ïéîéùø

úåìæîå íéáëë äéá ïéôéìâå äéá)  àìë àúúìå
äéá( äåä àáñ àñéé éáø àøäðàì ïééìú äéáå 

úøàî éäé éëä øîàç íéîùä òé÷øá àééìúã 
 áéúëã ïåéë äéá àééìúã àøäéñ àãå) úéùàøá

åè à ( àùîù àä úåøåàîì åéäå>øñç ïàë< 

                                                           

לכן המלכות נקראת ). מ"מ(' המלכות מארת חסר בגין דלית לה וכו' א נותן טעם אחר למה נק"ר' פי א
ש שזה רק כעת דלית לה " עי–א "ב עו ע"ה ח"דע(' ז ריש תיקון מ"תיקו' ועי, )ג"א ד ע"ה ח"דע(דלה ועניה 

כללים (ס שבה היתה הצמצום "כות מושרשת במלכות דאשהמל, שם מבאר את שורש הענין) מגרמה כלום
ג שאורה "והנה אע). א"ב ל ע"ביאורים ח(ב "ב ווארא כג ע"ז תיקון מ פט ע"וכן הוא בתיקו, )ב"א פה ע"ח

ב לא "ביאורים ח(ס ”אמנם באמת התפשטותה היא מלמעלה למעלה עד רזא דאור א, ק"כעת נמשכת מו
 ).ב"ע

אף כן היא קולטת אור העליון . י זה"אור המוצב בתוכה והאיר עשהעטרה היא העששית שקולט  ב
א "לעיל לא ע). א"ד(א "ומאיר בעולם וזולת זה אין לה רבוי אור להאיר מעצמה ועיין במנחת יהודה דף יז ע

  ).ו"לש(א "ב ורנז ע"ולקמן רנו ע
ק "מאירים בה וכך המלכות אין בה שום אור עד ש, שאין בה אור עד שנותנים בה הנר ואז מאירה ג

 ). מ"מ(א "דז
 ).מ"מ(כיון שעיקר אדון הוא ביסוד , אדון' ולמה המלכות נק, גם הארון שהיא מלכות נקראת אדון' פי ד
 ).מ"מ(ל שנקראת גם היא אדון על שמו "ר ה
 ).א"ד(א ”ע' ב ובשמות ד”א ע”א ובהקדמה ע”א ורעז ע”פקודי רלב ע' ב ופ”קסב ע ו
מזלות והם יורדים ' ל כי החסדים נקראים כוכבים והגבורות נק"תב הרב זומזלות בברית קיימין כ ז

 ).מ"מ(א "ליסוד ז
 ).מ"מ(מלכות  ח
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 נאחז קדושה ששמו עליון ראשון במעשה
 כנגד הם כוכבים שבעה .הכל הוא והוא ,בו

 ,העולם מנהיגי וכולם ,רקיעים שבעה
 ,הם עולמות ושני .עליהם עליון והעולם

כמו  תחתון ,תחתון ועולם עליון עולם
 ועד העולם מן" שכתוב ,שלמעלה הצורה
 )שנינו( .תחתון ומלך עליון מלך ,"העולם

 לעולם ימלוך 'ה מלך 'ה מלך 'ה" כתוב
 ,באמצע "מלך 'ה" ,למעלה "מלך 'ה" ".ועד

 זו( 'ה" ,אמר אחא רבי .למטה "ימלוך 'ה"
 העליון עולם זה "מלך )נהוהעלי החכמה

 תפארת זו "מלך 'ה" ,הבא העולם שהוא
 'ר( .הברית ארון זה "ימלוך 'ה" ,ישראל

 'ה" ,עליונה חכמה זו "מלך 'ה" ,אמר אחא
 ,הבא עולם שהוא העליון עולם זה "מלך

 זמן בא). ישראל תפארת זו "ימלוך 'ה"
 ,למעלה מלמטה אותם החזיר דודו ,אחר

 "מלך 'ה" ,"ועד עולם מלך 'ה" ,ואמר
 ,למעלה "ועד" ,באמצע "עולם" ,למטה
 "מלך" .הכל ושלמות וקיום התועדות ֲששם

  .למטה "ימלוך" ,למעלה

ïéâçåàëå ååäå àéìú åäá éúáùå ïéçøé  àì
àúãéáòááàùéã÷ äéîùã äàìò äàîã÷ â 

 ïåðéà éáëë äòáù àìë àåä åäéàå äéá ãéçàúà
åäìëå ïéòé÷ø äòáù ìá÷ìã àîìò éøáãî 

åäðéð ïéîìò ïéøúå åäééìò äàìò àîìòåä àîìò 
 àìéòìã àðååâë äàúú äàúú àîìòå äàìò

 áéúëã)ã"åì æè à ä ( êìî íìåòä ãòå íìåòä ïî
äàúú êìîå äàìòå) ïðéðú (áéúëæåäé " êìî ä

åäé"åäé êìî ä"åäé ãòå íìåòì êåìîé ä" êìî ä
àìéòìçåäé "àúéòöîàá êìî äèåäé " êåìîé ä
àúúìéåäé øîà àçà éáø " ä]äàìéò äîëç àã[ 

åäé éúàã àîìò åäéàã äàìò àîìò àã êìî" ä
åäé ìàøùé úøàôú àã êìî" ïåøà àã êåìîé ä

úéøáäàé >ð"åäé øîà àçà éáø à" àã êìî ä
äîëçåäé äàìò " åäéàã äàìò àîìò àã êìî ä

åäé éúàã àîìò"ìàøùé úøàôú àã êåìîé ä< 
 àìéòì àúúî ïåì øãäàå ãåã àøçà àðîæ àúà

 øîàå)æ é íéìäú (åäé"åäé ãòå íìåò êìî ä" ä
 ïîúã àìéòì ãòå àúéòöîàá íìåò àúúì êìî

àãåòéåáé àìéòì êìî àìëã àúåîéìùàå àîåé÷å 
àúúì êåìîé:  

 כולם ,הללו המאורות כל ,אמר אבא רבי
 .הארץ על להאיר השמים ברקיע מתחברים

 שמאיר הרקיע אהו מי ,"הארץ על להאיר"
 ויוצא ששופע נהר זה ,אומר הוי ,הארץ על

 להשקות מעדן יצא ונהר" שכתוב ,מעדן

 åäìë úåøåàî éðä ìë øîà àáà éáø
ïøáçúîâé õøàä ìò øéàäì íéîùä òé÷øá 

 ìò øéäðã àòé÷ø àåä ïàî àòøà ìò àøäðàì
 ïãòî ÷éôðå ãéâðã øäð àã àîéà éåä àòøà

 áéúëã)é á úéùàøá (÷ùäì ïãòî àöåé øäðå úå
                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ן "זמנים תלויים בזו' כ שנק"ה ויוה"וגם ר. שנקראים חג, פסח ושבועות וסוכות: המועדים' פי א
 ).מ"מ(ן עצמם תלויים בבינה "וגם זו ב
 ).מ"מ(לכות עלמא תתאה מ, עלאמ עילאה בינה ג
  ).א"ד(וכלם הם מנהיגי העולם שמתנהג על ידם  ד
" עולם"ת שלהם ולמטה נקראים הם "ורק מהז. ב"לקמן ויחי רמח ע' ועי, הרי הם בינה ומלכות ה

 ).ג"א נט ע"ביאורים ח(
הוא " עולם"ז שבינה ומלכות מכונים "והנה ד. 'נוק' שכל עולם הוא בחי' ח שער הצלם פרק א"ע' עי ו

קאי על " עולם"ועיקר הכינוי , והם מבפנים והם נסתרות, ר הם מוחין"שכן הג, ת שלהם"אי על הזרק ק
  ).ש"ג עיי"א נט ע"ביאורים ח(יסודות ' הנכללים בד, כללות הנושא את כל המציאויות כולם

 .ך"קשר שלו למנצפא ”שער כה דרוש עח "ע' ועי. 'יהי כבוד'בפסוקי דזמרה בפיוט  ז
 ).מ"מ(א "א ח
 ).מ"מ(א "או ט
א על "בבהגר' ועי, כ"ע, ס"ת שבמ"הויו' הן ג, ל"ה וז"ב בהגה" ד עצ"א על ספד"בבהגר' עי). מ"מ(ן "זו י

  .ב"ד דהיינו שם י"י ג ע"ס
א "א מ"י פ"א על ס"בבהגר' ועי. י"כולל נה" ארון הברית"ו, ת"ת כולל חג"ת, ר"כולל ג" עלמא עילאה" יא

 ).ב"ב קמ ע"ה ח"דע(' אופן ג
 ).מ"מ(ירוש הוא יסוד דאיאמ ששם מתקבצים כל ההארות פ יב
 ).א"ד(ב "ב וישלח קסח ע"ב ויצא קסב ע"מקץ קצו ע יג
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 שולטת שהלבנה כיון , בא וראה".הגן את
 כל ,ויוצא ששופע האור מאותו ארתומּו

 כולם ,צבאותיהםו שלמטה השמים אותם
 על הממונים וכוכבים ,אור נוסף בהם

 צמחים ומגדלים שולטים כולם ,הארץ
 מיםאפילו ו .םלו בכמתגדל והעולם ,ועצים

 שלוחי וכמה .יתרה בגדלות כולם הים ודגי
 שכולם בגלל ,בעולם משוטטים הדין

 בבית היא השמחכשה .שמחה ביתר עוזב
 אפילוו ,השערים מבית אותם אפילו ,המלך
 שמחים כולם ,)מזיקים( מבית אותם

 העולם ותינוקות ,בעולם ומשוטטים
  .להשמר צריכים

àèìù àøäéñã ïåéë éæç àú ïâä úàà øéäðúàå 
 àéîù ïåðéà ìë ÷éôðå ãéâðã àøäð àåääî
 àéáëëå àøåäð ïôñåúà ïåäìë ïåäéìéçå àúúìã
 íéçîö ïéìãâîå ïéèìù åäìë àòøà ìò ïðîîã
 éðåðå àéî åìéôàå åäìëá éáøúà àîìòå ïéðìéàå
 ïéñåîéð éðéãøâ äîëå øéúé åáøá åäìë àîé

ïèàùáâá àîìòá  àìéç åáøá äåãçá åäìëã ïé
 àëìî éáá àåä äåãç ãëàéô'ïåðéà â éòøú éáî 

éùðøè éáãî ïåðéà åìéôàåã ïàèùå ïãç åäìë 
àøîúñàì ïééòá àîìòã ééáøå àîìòáä:  

 אלהים תםוא ויתן" ,אמר אחא רבי
 אז ,בו עומדים לםווכשכ ".השמים ברקיע

 מקטינה הלבנה ואז ,זה עם זה הם בשמחה
 כדי לוקחש מה וכל ,שמשה מלפני אורה

". הארץ על להאיר" שכתוב זהו ,לה להאיר
 הלבנה אור והיה" כתוב ,אמר יצחק רבי

 כאור שבעתים החמה ואור החמה כאור
 ,"הימים שבעת" זה מה ".הימים שבעת

 יהודה רבי .בראשית ימי שבעת אותם אלה
 ,המלואים ימי שבעת אותם אלה ,אמר

 םשתבה זמן שאותו משום ,ודאי מלואים
 הלבנה נפגמת ולא ,שלמותול וחוזר העולם

 מפריד ונרגן" בו שכתוב הרע הנחש בגלל
 בלע" שכתוב בזמן ,זה יהיה ומתי ".אלוף
 יהיה ההוא ביום" כתוב ואז ,"לנצח המות

  ".אחד ושמו אחד 'ה

 øîà àçà éáø)æé à úéùàøá(  íúåà ïúéå
éäìà"ïéîéé÷ ïåäìë ãëå íéîùä òé÷øá íå äéá 

ååãç ïéãë úøéòæà àøäéñ ïéãë àã íò àã àú
àùîù éî÷î àøåäðæ å ïéâá ìéèðã äî ìë

äì àøäðàìçää " ã)åè íù ( õøàä ìò øéàäì
áøé áéúë øîà ÷çöé )åë ì äéòùé ( øåà äéäå

 íéúòáù äéäé äîçä øåàå äîçä øåàë äðáìä
 ïéìà íéîéä úòáù ïàî íéîéä úòáù øåàë

úéùàøáã ïéîåé úòáù ïåðéàèøîà äãåäé éáø  
 éàãå íéàåìî íéàåìîä éîé úòáù ïåðéà ïéìà
 øãäúàå àîìò íñáúà àðîæ àåääã ïéâá
 àéåç ïéâá àøäéñ íéâôúà àìå äéúåîìùàá

 äéá áéúëã àùéá)çë æè éìùî ( ãéøôî ïâøðå
óåìàé áéúëã àðîæá àã àäé éúîéàå ) äë äéòùé

ç ( áéúë ïéãëå çöðì úåîä òìá)è ãé äéøëæ (
åäé äéäé àåää íåéá" äãçà åîùå ãçà:  

                                                                                                                                                                                     

כללים (א ותיקונים תיקון מד "ויקרא יב ע' ועי) ע"הרי הוא בסוד עולמות בי(שליטת הלבנה בלילה  א
 ).ב"ב קלה ע"ח

  ).א"ד(ל העלהו לגרדום "רז' מלשלוחי הדין הממונים לענוש לעוברים על הנימוס והדת והוא  ב
ל המזיקים ומהרסים העולם כלם שמחים כי אז יש לכל "הכוחות חיצוניות שהם מבית טרנשי ר' אפי ג

אחד ואחד על מה למשול ולפי שאלו שהם מדבי טרנשא הם ממונים על אסכרא לכן צריכים לשמור אז 
  ). א"ד(הנערים שלא יזיקום 

ã á)ôã”å ( óñåð)ð"éùèøè à(,. 

 ).מ"מ(להם שליטה לכך רביי בעיין לאסתמרא כיון שיונקים הקליפות וניתן  ה
, ן זה עם זה"ושמחים זו, א אזי חדוותא דא עם דא"א ונגדל הז"ל שהמוחין וההארות כולם ביסוד ז"ר ו

, כדין סיהרא, א ונתפשטו בו עד היסוד בו"כיון שחזרו המוחין לז' פי, כדין סיהרא שהיא מלכות אזעירת
 ).מ"מ(א "חין ממנה להגדיל זמפני שהלכו המו, שהיא מלכות נחשכת

 .בסוף הספר הערה מהשביבי נוגה' עי ז
כ נתקנה פנים בפנים מהחזה ולמטה "א מהמוחין שקיבל ועי"אחר שנכנסו בו המוחין האיר לה ז ח

 ).מ"מ(
 ).מ"מ(ר "שלא היתה בהם שליטה לנחש שעדיין לא חטא אדה' פי ט
 ).ג"א לה ע" חכללים(ועל ידו יוצא הרע בעולם , הוא כח הבחירה י



úéùàøá 

119 

 ".למינה חיה נפש שרץ המים ישרצו"
 תחתונים מים אלו ,אלעזר רבי אמר

 אותם ,למעלה דוגמת מינים שרוחשים
 ,אמר חייא רבי .תחתונים ואותם עליונים
 זו ,הוא ומה ,חיה נפש הוציאו עליונים

 ויהי" שנאמר כמו ,הראשון אדם של הנפש
 ,"הארץ על יעופף ועוף" ".חיה לנפש האדם

 אדם לבני שנראים עליונים חיםישל אלו
 על יעופף" שכתוב משמע .אדם כמראה
 נראים שלא אחרים שיש היות ,"הארץ
  ,האדם בני לֶכֶש לפי ממש ברוח אלא

 äéç ùôð õøù íéîä åöøùé äðéîì) úéùàøá
ë à ( ïéùçøã ïéàúú ïééî ïéìà øæòìà éáø øîà

ïéðééæààìéòìã àðååâë áéàìò ïåðéà â ïåðéàå 
úúéàãå÷éôà éàìò øîà àééç éáø ä äéç ùôð 

 úàã äîë äàîã÷ íãàã ùôð àã åäéð éàîå
 øîà)æ á úéùàøá ( äéç ùôðì íãàä éäéå

)ë à úéùàøá (óôåòé óåòåå ïéìà õøàä ìò 
àùð éðáì ïåæçúàã ïéàìò éçéìùæ øáã åæéçá 

ùðç úéàã ïéâá õøàä ìò óôåòé áéúëã òîùî 
îî àçåøá àìà ïåæçúà àìã ïéðøçà íåôì ù

àùð éðáã åðúìëñ  
  ãì/á  

 אותם כמו למינהו באלו כתוב לא לכן
 כנף עוף כל ואת" בהם שכתוב אחרים
 ממיניהם ניםומש לא שאלו היות ,"למינהו

 בהם כתוב שלא הללו כאחרים ,לעולמים
 זה ניםושמש בהם יש ,תאמר ואם .למינהו

 בהם יש שהרי ,בודאי זה כך ,מזה
 ומשם" תובכ לכן ,מאלה אלה ניםושמש
  ".יפרד

åäðéîì ïéìàá áéúë àì êë éðéâáè ïåðéàë 
 åäá áéúëã ïéðøçà)àë à úéùàøá ( ìë úàå

 åäééðéîî ïééðùî àì ïéìàã ïéâá åäðéîì óðë óåò
ïéîìòìé éàå åäðéîì åäá áéúë àìã ïéðøçà éðäë 

àîéúàé àåä éëä àã ïî àã ïééðùîã åäá úéà 
ïéìàî ïéìà ïééðùîã åäá úéà àäã éàãå éðéâá 

 áéúë êë)é á úéùàøá (ãøôé íùîå:  
 ,"ליםוהגד םיהתנינ את אלהים ויברא"
 החיה נפש כל ואת" .זוגו ובת לויתן אלו
 שהיא החיה אותה נפש זו "משתוהר

 היא ומי ,העולם צדדי לארבעת רומשת

éäìà àøáéå"íéìåãâä íéðéðúä úà íáé 
)àë à úéùàøá (åâåæ úáå ïúéåì ïéìàâé ìë úà 

 éäéàã äéç àéääã ùôð àã úùîåøä äéçä ùôð
 úùîåø]ãì 'îìò éøèñà[ >ïàîå <)éàîå( éäéà 

                                                           

 ).מ"מ(ע "ן דמלכות שהם הגבורות שמתקנים בי"הם מ' פי א
 ).מ"מ(אצילות  ב
 ).מ"מ(אצילות  ג
 ).מ"מ(ע "בי ד
ל דישרשו המים דקרא הם מים העליונים שהם החסדים שנותנים נפש לחיה שהיא "ח פליג וס"ר' פי ה

 ).מ"מ(ר "והיא נפש של אדה, מלכות
 ).ב סב עא"ה ח"דע(והמדבר שביצירה היינו המלאכים דחלקי החי  ו
מיני מלאכים ' בועוד ', המתבטלים ומתחדשים בכל יום וכו', אלו שנבראו ביום ב: מיני מלאכים' ג יש ז

ועוף יעופף " אחד הנאמר עליהם :מינים'  והם ב',ראשונים שנבראו ביום בהם גדולים מהו ,'שנבראו ביום ה
ועליהם ' וכו הם משתנים ומתלבשים בגוף כגוונא בהאי עלמא  והרי"למינהו" ולא נאמר בהם "על הארץ
 ".ואת כל עוף כנף למינהו" והשני הוא שנאמר עליהם ,"דאתחזון לבני נשא בחיזו דבר נש"כ כאן "הוא מש

השגה ושכל '  ואינם מתגלים לבני אדם אלא בבחי, אינם משתנים לעולםשכןוהם גדולים מן הראשונים 
 והם גדולים מהראשונים ',וכו ]י בעת שחיבר את התיקונים"נתגלו לרשבדוגמת אלו ש[ולא בחוש 

  ).א"א כט ע"ה ח"דע(המתלבשים ומתגלים בחוש 
א אמנם הוא רק בהמלאכים שנקראו אישים או באותן "יתרו צד ע' א ופ"א וקמד ע"לקמן קא ע' עי ח

 ).ו"לש(ג "ש בזוהר רות יד רע"שנקראו בני אלהים כמ
 ).מ"מ(ם לא כתיב למינהו באלו התחתוני' פי ט
הם המלאכים , כלומר). ו"לש(א "עוד פקודי רלא ע' ב ועי"ב ע”פרשת ויקרא ע' ב ועי"לקמן מ רע י

 ).א"ב סב ע"ה ח"דע(דחלקי החי והמדבר שביצירה 
 ).א"ד(ואי תימא נמצא בזוהר לשון הקודש ואם יש בהם משונים אלו מאלו על דרך ומשם יפרד  יא
  ).א"ד(קונים ריש תקון י ב ות"שמיני טל ע יב
 ).מ"מ(א "ן דסט"הם זו יג
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 .לילית זו אומר הוי ,רומשת שהיא החיה
 שהמים "למינהם המים שרצו אשר"

 ,הדרום צד אשכשב ,אותם מגדלים
 ,הצדדים לכל ושופעים המים מפשירים

 שנאמר כמו ,ועוברים הולכים הים ניותווא
 לשחק יצרת זה לויתן יהלכון אניות שם"

  ".בו

 úùîåø éäéàã äéç)àã àîéà éåäàúéìéì ] ( àã
äìéì[ ïéìãâî ïééîã íäéðéîì íéîä åöøù øùà 

 ïéãâðå ïééî ïàøù íåøãã àøèñ éúà ãëã ïåì
 úàã äîë ïéøáòå ïéìæà àîé éáøàå ïéøèñ ìëì

 øîà)åë ã÷ íéìäú ( äæ ïúéåì ïåëìäé úåéðà íù
åá ÷çùì úøöé:  

 שנאמר כמו ,"למינהו נףכ עוף כל ואת"
 ובעל הקול את יוליך השמים עוף כי"

בעלי  כולם ,אמר יוסי רבי ".דבר יגיד כנפים
לכן ו ,לעולמים משתנים ולא כנפים שש

 למין ,"למינהו" זה מה ".למינהו" כתוב
 בעולם ומשוטטים טסים ואלה .שלמעלה

 ומעלים אדם בני מעשי ורואים ,בשש
 במדעך גם" כתוב זה ועל ,למעלה אותם

 ,אמר חזקיה רבי. "' וגותקלל אל מלך
 .השורצתהיה צריך לכתוב , "משתוהר"

 בו" זה ועל ,לילה רומש ,שאמרנו כמו אלא
 שולטים שכולם ,"יער חיתו כל תרמש
 שירה ופותחים ,שולטת שהיא בשעה

 ומזמרים ,הלילה חצות של צדדים בשלשה
 כתוב אלו ועל .שוקטים ולא ,שירה

  ".לכם דמי אל 'ה את המזכירים"

 åäðéîì óðë óåò ìë úàå)àë à úéùàøá (
 øîà úàã äîë)ë é úìä÷ ( êéìåé íéîùä óåò éë

 øîà éñåé éáø øáã ãéâé íéôðë ìòáå ìå÷ä úà
 êë éðéâáå ïéîìòì ïééðùî àìå ïéôãâ úéùî ïåäìë

 áéúë)àë à úéùàøá ( åäðéîì éàî åäðéîì
úéùá àîìò ïèàùå ïñàè ïéìàå àìéòìã àðééæìá 

 ìòå àìéòì ïåì ïé÷ìñå àùð éðáã ïéãáåò ïàîçå
 áéúë àã)ë é úìä÷ ( ìì÷ú ìà êìî êòãîá íâ

åâå ' éòáî úöøåùä úùîåøä øîà äé÷æç éáø
äéìâ àã ìòå àéìéì ùîø ïðéøîàãë àìà 

)ë ã÷ íéìäú ( åäìåëã øòé åúéç ìë ùåîøú åá
ïàèìùã àúøéù ïéçúôå àèìù éäéàã àúòùá 

ìéì åâìôã ïéøèñ úìúá àìå àúøéù éøîæå àé
éëëúùîä áéúë ïéìà ìòå )å áñ äéòùé (

åäé úà íéøéëæîä"íëì éîã ìà äå:  
 ,מסתכל הייתי, ואמר שמעון רבי עמד

 ,אדם לברוא הוא ברוך הקדוש שכשרצה
 ויום ,והתחתונים העליונים כל הזדעזעו

 רצון שעלה עד ,בדרגותיו עולה היה הששי
 תחופ ,האורות כל להיתח והאיר עליון
 ,האור יוצא משם שהרי המזרח שער

 מראש שירש האור יחזק הראה והדרום

àðéåä ìëúñî øîàå í÷ ïåòîù éáøæ ãëã 
á÷ àòá"ò ìë åòæòãæà íãà éøáîì ä ïéàì

äàúéúù àîåéå ïéàúúåç ãò éåâøãá ÷éìñ äåä 
äàìò àúåòø à÷ìñãèàúåøéù øéäðå é ìëã 

çøæîã àòøú çúôå ïéøåäðàé àøåäð ïîúî àäã 
÷éôðáéíåøãå âéàøåäðã äéô÷åú éîçà ãé úéøéã 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ל "בספרי היד הוי אימא דא לילה וכן בזוהר הנז א
 ).א"ד(בשש עפיפות  ב
מ על לילית מדבר "ומדקאמר רומשת ש, השורצת מבעי ליה, אי קאי על המלכות שנקראת חיה' פי ג

 ).מ"מ(
כי יש מלאכים אחרים , בעת שליטת לילית, ילהשלטאן בל, שהמלאכים אלו שומרםי שירה בלילה' פי ד

 ).מ"מ(שאומרים שירה ביום 
 ).א"ד(וחמת המלך שככה ' ואינם נשקטים מלומר שירה והוא מל ה
 ).ה"של(ב "ד ע"עין בחייט דף קל). א"ד(פרדס בשער מהות והנהגה  ו
 ).א"ד(הייתי מעיין בדבר  ז
 ).מ"מ(יסוד  ח
 )מ"מ(אבא  ט
 ).מ"מ(נין אימא שהיא ראשית הב י

 ).מ"מ(א "ת דז"ת' פי יא
 ).מ"מ(א ונפתח אורו שם ומתגלה "ת דז"שיסוד דאימא בתוך ת' פי יב
 ).מ"מ(א "חסד דז יג
 ).א"ד(הראה תוקף אורו  יד
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 ,הצפון את זקיח מזרח ,במזרח והתחזק
 גדול בחיל וקרא והתפשט התעורר והצפון
 מערב אז ,עמו ולהשתתף להתקרב למערב

 הדרום בא כך אחר .בו ונקשר בצפון עלה
 וצפון דרום אותו וסובבו ,במערב ואחז
 ,למערב קרב המזרח אז ,הגן גדרי שהם

 ואמר ,לםומכ קשיוב שמחהב שרה ומערב
 שיהיה ,"כדמותנו בצלמנו אדם נעשה"
 ,ומטה ומעלה הצדדים בארבעת וז צורהכ

 זה ועל ,אותו והוציא במערב נדבק ומזרח
  .המקדש בית ממקום יצא שאדם ,שנינו

àùéøî úéøéãàçøæîá ó÷úúàå á óé÷úà çøæî 
ïåôöìâ éâñ ìéçá éø÷å èùôúàå øòúà ïåôöå 

áøòîìãôúúùàìå áø÷îì "ãäá à ïéãë äé
 íåøã øúáì äéá øù÷úàå ïåôöá à÷ìñ áøòî

íåøã äéì ïéøçñå áøòîá ãéçàå àéúàä ïåôöå 
àãé ïéì]éøãâ) [éãøâ(àúðâ å áéø÷ çøæî ïéãë 

åäìëî úàòáå äåãçá àéøù áøòîå áøòîáæ 
 åðúåîãë åðîìöá íãà äùòð øîàå) à úéùàøá

åë( ïéøèñ òáøàá àã àðååâë éåäìãç àìéòå 
àúúåèãúà çøæîå  ìòå äéì ÷éôàå áøòîá ÷á

÷ôð ùã÷îä úéáã øúàî íãà ïðéðú àãé:  

 הוא ברוך הקדוש ,"אדם נעשה" עוד
 ,שלמעלה מצד שבאו הללו לתחתונים אמר
 מסוד אדם .אדם שעולה הזה השם סוד

 שהרי ,האותיות סוד אדם .עליון נסתר
 'א אדם .למטה וכלול למעלה כלול האדם

 רבהמלם ם שהיא סתום ם ,למעלה למעלה
 וזה ,במערבנסתם ש תחתון 'ד ,המשרה
 למעלה נתקן ,ושלמטה שלמעלה כללות

á÷ íãà äùòð åú"øîà äàééàúú ïéìàì áé 
 ÷éìñã àã àîùã àæø àìéòìã àøèñî åúàã

äàìò àîéúñ àæøî íãà íãàâé àæø íãà 
àúúì ìéìëå àìéòì ìéìë íãà àäã ïååúàããé 

à íãà'òì àìéòì àìéåèàîéúñ í æè í éäéàã 
 äøùîä äáøíìî)å è äéòùé (ã 'äàúúæé 

áøòîá àîéúñãçéã àììë àãå  àúúå àìéò

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(א "ח שמקבל חסד דז"הוא חסד ראשון מה' פי א
 ).מ"מ(א "ת דז"שכולם מקבלים מיסוד דאימא שבתוך ת' פי ב
ת ונמצא שכולם מקבלי םמהמזרח שהוא " מקבלת חסד שני מיסוד דאימא שבתגם הגבורה שהיא צפון ג

 ).מ"מ(ת "ת
 ).מ"מ(שהשמאל תחת ראש המלכות בסוד שמאלו תחת לראשי ' פי ד
  ).א"ד) (ש"י ע"צפון סוד אלה כתלי הגן בזכ( ה
 ).מ"מ(שהיא בין תרין דרועין ' פי ו
 ).א"ד(ובקש מכולם ). מ"מ(ויאמר אלהים היא המלכות ' ופי ז
 ).מ"מ(ת ויסוד "והם חג ח
 ).מ"מ(ה "נו ט
, בית המקדש הוא בבחינת בריאה דעולם הזה, ז היא אצילות דעולם הזה"גן עדן דעוה). מ"מ(מלכות  י

י "ז שא"ל לפ"וכמו כן צ. עשיה שבעולם הזה' וחוץ לארץ הוא בחי, יצירה שבעולם הזה' י היא בבחי"א
ה "שכן ההיכל וקודש הקדשים הנכלל בו הם בחינת גן עדן ה, ה ויצירהעולמות אצילות בריא' בכללו כולל ג

. עולם היצירה' ושאר כל ארץ ישראל הוא בחי, עולם הבריאה' ושאר מקום המקדש הוא בחי, אצילות' בחי
' א דאצילות שהוא בחי"ר היה מז"ראשו של אדה: ר"והנה באותה המידה הוא בשיעור הקומה של אדה

גם שהיה מעפר דבית המקדש של העולם הזה אבל כל העולם הזה הרי עמד אז למעלה וה. י שבו"יצירה וא
 ).'ענף י' ב דרוש ג"ה ח"דע(ממה שהוא עכשיו 

 ).מ"מ(אלהים דקרא היא הבינה או המלכות שנקרא אלהים ' פי יא
 ).מ"מ(אדם ' א שנק"הם המלאכים שבאו מז יב
 ).מ"מ(מכל הפרצופים ' פי יג
 ).מ"מ(ן "תתא הם זור ול" כליל לעילא הם גיד
  ). א"ד) (תרומה קכו א' פ' בינה ועי' פי). (מ"מ(אריך ואבא  טו
 ).מ"מ(בינה  טז
 ).מ"מ(מלכות  יז
א כי הוא יושב בחיק הבינה ושם עיקר מושבו "שם היא ומה שלא הזכיר ז' ד, שמערב היא מלכות יח

 ).מ"מ(
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 הללו האותיות כשירדו. למטה ונתקן
 זכר נמצא ,בשלמותו כאחד כולם למטה
 שהפיל עד ,צידיוב נדבקה ונקבה ,ונקבה

 בית במקום טלומ והיה ,וישן תרדמה עליו
 ברוך הקדוש אותו ונסר, למטה המקדש

 ,הַלהַכ את שמתקנים מוכ אותה קןיות הוא
 אחת ויקח" שכתוב זהו .אליו והכניסה
 "ויקח" ".תחתנה בשר רוויסג מצלעתיו

 זו ,מצאנו הראשונים בספרי ,דוקא אחת
 והתעברה עמו שהיתה ראשונה לילית
 שכתוב כמו ,עזר כנגדו היה ולא ,ממנו

 ,"עזר" זה מה ,"כנגדו עזר מצא לא ולאדם"
 טוב אל" ,שכתוב שעה אותה עד .סמך
 בא ".כנגדו עזר לו אעשה לבדו האדם היות
 ראוי כך ,לכולם היה אחרון אדם ,וראה

  .העולם על שלום להביא

àúúì ï÷úúà àìéòì ï÷úúàà ãë ïååúà ïéìà 
úçðà çëúùà äéúåîìùàá àãçë åäìë àúúì 

 ãò ú÷áãúà éåøèñá àá÷åðå àá÷åðå øëã
 éáã øúàá éîø äåäå êåîãå àúðù äéåìò ìéôàã

àúúì àùã÷îáøñðå á÷ äéì " äîë äì ïé÷úå ä
ìòàå äìëì ïéð÷úîãà áéúëã àåä àãä äéì 

)àë á úéùàøá ( øåâñéå åéúåòìöî úçà ç÷éå
ç÷éå äðúçú øùáâà÷ééã úçà ã éàîã÷ éøôñá 

àúéîã÷ úéìéì àã àðçëùàä äéîò úåäã 
 øæò äéìáé÷ì úåä àìå äéðî úøáòúàå] äîë

 áéúëã)ë á úéùàøá ( øæò àöî àì íãàìå
åãâðë[ åàî áéúëã àúòù àéää ãò êîñ øæò é

)çé íù ( øæò åì äùòà åãáì íãàä úåéä áåè àì
åãâðëå éëä äåä àìëã äàøúá íãà éæç àú 

íéìù àîìò ìò éúéîì éæçúà:  
 שיח וכל" כתוב ,שמעון רבי אמר עוד
 השדה עשב וכל בארץ יהיה טרם השדה

 על אלהים 'ה המטיר לא כי יצמח טרם
  אלו "דההש שיח וכל" ."' וגוהארץ

à åú" áéúë ïåòîù ø)ä á úéùàøá ( çéù ìëå
 íøè äãùä áùò ìëå õøàá äéäé íøè äãùä

åäé øéèîä àì éë çîöé"éäìà ä"åâå õøàä ìò í '
ïéìà äãùä çéù ìëå  

  äì/à  
 היויו כך אחר נטעויש גדולים עצים

  .קטנים
ïéáøáø ïéðìàæ ãæ ååäå øúáì åòéèðòïéøéçè:  

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(פרצופים ' ל אדם רומז לה"כמש א
  ).מ"מ(ן בית המקדש בגן עד' פי ב
 ).א"ד) (ו פרצופין לשנים כאומן הזה במגרה"חלק הד(
ק עם "נ אחת במ"מדלא קתני צלע מצלעותיו וקתני אחת משמע דאיכא אחריתי והיא לילית א' פי ג

  ).א"ד(המלה לילת 
 ).מ"מ(' ולכך אמר אחת כמו אחת היא יונתי שהיא הנוק, היא חוה השנית שרומזת לפרצוף רחל' פי ד
חוה ) [היא חוה'  וב,תנקרא לילי(' נשים א' ר שהיה לו ב"ובזה יובן ענין אדה: שער לח פרק בח "ע' עי ה

 וכבר .נקבות לאה ורחל' א יש לו ב" וז,א"ר הוא דמיון ז" והענין כי אדה,]'וחוה ב, הראשונה נקרא לילית
 למעלה במקום ]תעומד [ ועוד שהיא. מפני שהיא אחוריים של אמא,ביארנו כי לאה הוא דינין קשין מאד

 ,ה"א נקרא אדם כי הוא סוד מ" והנה ז. כי היא במקום גלוי של החסדים, אבל רחל היא נמתקת,הסתום
ה הוא העיקר כי המילוי הוא " ונודע כי פשוט של הוי.ם" ואד,ה" גימטריא מ,ן"ה דמילוי אלפי"שהוא הוי

ילוי מפני שכל כח הנוקבא ועצמות  וגם נקרא מ. לפי שכולה דינין ומילוי גימטריא אלקים,נקבה' בחי
 באופן כי ,כ יוצא חוץ ממנו" ואח,א" כי עטרא דגבורה הוא תוך ז,א" וכחותיה כולם גנוזים תוך הזהאורותי

ח "ח לו"ע' עי(דהיינו בחינת חוה הראשונה ). הערת הזוהר(א "ויקרא יט ע. א"הנוקבא הוא מילוי של הז
ת שהיא קרובה "לכן נקראת בשם לילי,  גובר בה הדין לעולםאשר' מאחר שהיא נוק, וטעם הדבר) 'פרק ב

 ).ב"ב כ ע"ה ח"דע(מאשר אדם בעלה ' יותר לקלי
ויסוג בשר , צלע' שהי אלילית הראשונה שנק, מצלעותיו' ויקח א. י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ו

שער מאמרי '  ועימ"מ(ישבה במקומה ' בשר שהלכה חוה הראשונה וחוב הב' תחתנה היא חוה השנית שנק
 ).י"רשב
 ).מ"מ(ן "זו ז
ç á)ôã”å ( àúéà"ïéøéäæ." 

תקון כב ורמז על שהיה תחלת האצילות נעלם תכלית ). מ"מ(באבא היו כקרני חגבים וביאמ נגדלו ' פי ט
  ).א"ד(ההעלם 
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, זה בצד זה נבראו וחוה אדם ,בא וראה
 שכתוב בגלל ,בפנים פנים נבראו לא מהול
 והזווג ,"הארץ על אלהים 'ה המטיר לא כי"

 זו וכשנתקנה .כראוי בתקונו נמצא לא
 כן ,בפנים פנים להיות וחזרו ,שלמטה

 שכתוב ,המשכן מן ,לנו מנין. למעלה נמצא
 הוקם אחר שמשכן בגלל ,"המשכן הוקם"

 הוקם לא למטה הוקםש טרםו ,עמו
 הוקם למטה כשהוקם כאן גם .למעלה
 תקןנ לא עכשיו שעד ומשום .למעלה
 והפסוק .בפנים פנים נבראו לא ,למעלה
 על אלהים 'ה המטיר לא כי, שכתוב ,מוכיח
 היה שלא ,"אין ואדם"לכן ו ".הארץ

 ,אדם נשלם חוה וכשנשלמה. בתקונו
 שעד הסוד וזה .נשלם לא לכן דםווק

 גב על ואף ,בפרשה סמך אות איןעכשיו 
 וזה ,עזר זה ך"סמ אבל ,אמרו שהחברים

 ,בפנים פנים למעלה שחזר שלמעלה עזר
 ,בודאי זה כנגד זה נסמך ,ונקבה זכר

 באמת עשויים לעולם לעד סמוכים"
 שהם ונקבה זכר זה "סמוכים" ".שרווי

 תחתון עולם סמוכים שהם( כאחד סמוכים
 העולם נתקןש טרםש ,עליון בעולם

 ).שאמרנו העולם אותו נתקן לא ,שלמטה
 ,שלמטה בעולם תלוי שאמרנו הזה העולם(

 אותו נתקן לא ,שלמטה עולם נתקן וכשלא
  ).שאמרנו עולם

éæç àúà àãã àøèñá àã äåçå íãà 
åàéøáúàá ïéôðà åàéøáúà àì àîòè éàî 

 áéúëã ïéâá ïéôðàá)ä á úéùàøá ( àì éë
åäé øéèîä"éäìà ä" àì àâååæå õøàä ìò í

å÷úá çëúùàúåàé à÷ãë äéðâ÷úúà ãëå åð éàä 
 çëúùà ïéãë ïéôðàá ïéôðà åøãäúàå àúúìã

àìéòìã áéúëã ïëùîä ïî ïìðî )æé î úåîù (
ïëùîä í÷åää äéîò í÷úà àøçà ïëùîã ïéâá 

 óåà àìéòì í÷úà àì àúúì í÷úà àì ãòå
 ïéâáå àìéòì í÷úúà àúúì í÷úúà ãë àëä

àìéòì ï÷úúà àì ïòë ãòãåïéôðà åàéøáúà àì  
åäé øéèîä àì éë áéúëã çëåà àø÷å ïéôðàá" ä

éäìà"õøàä ìò íæ äåä àìã ïéà íãàå êë éðéâáå 
 íãà íéìúùà äåç úîéìúùà ãëå äéðå÷úá
 àì ïòë ãòã àã àæøå íéìúùà àì ïëì íã÷å

îñ úà úéà"àúùøôá êçòàå " àééøáçã â
åøîàèîñ ìáà " àìéòìã øæò àãå øæò àã ê

ã ïéôðàá ïéôðà àìéòì øãäúàã àá÷åðå øë
 éàãå àã ìá÷ì àã êîúñà)ç àé÷ íéìäú (

 íéëåîñ øùéå úîàá íéåùò íìåòì ãòì íéëåîñ
àã àãçë íéëåîñ ïåðéàã àá÷åðå øëã ]ð" à]àã [

>ïåðéàã< ãòã äàìò íìåòá äàúú íìåò íéëåîñ 

                                                           

  ).ו"לש(פקודי רלא ). א"ד(א "מנחת יהודה ופרדס בשער מהות והנהגה וזוהר פקודי רנט ע א
 ).ד"א קז ע"כללים ח( אמנם כל זה הוא רק ביחס לעולמות של אז ]א"היינו אב. [א"פקודי רלא ע' עי ב
ן מתוקנים ומבוררים "כי עדיין לא היו המ' פי, הגם כי כבר היה הזווג רק לא אשתכח בתיקוניה' פי ג

 ).מ"מ(ן של הבינה הם אשר שימשו אל המלכות "והמ, ועלתה המלכות אל הבינה
א שם משמע כי "לעיל לא רע' עי). 'ח נקודות פרק ו"ע(ר "דהיינו על ידי המצוות והתפילות של אדה ד

ח "ש בע"ר וכמ"פ אלא על ידי מעשי אדה"דהיינו שלעולם אין חזרת פב). ו"לש(עצמו ' פ ביום א"חזרו פב
א שיש מכאן ראיה שלזיווג דגדלות "ב קלז ע"כללים ח' עי). א"ב לג ע"ה ח"דע(' ומיעוט הירח ד' נקודות ו

, החל מהיום הראשון לאחר שנגנז האור הראשון. 'שער כג פרק וח "עוד ע' ן ועי"עלה מן י"צריך שתחילה זו
אמנם כל זמן ששימש אור הגנוז היו , )ד"ב צד ע"ה ח"דע) (ב"זוהר תרומה קמח ע' עי(א "ן רק אב"היו זו

 ).א"ב קלז ע"כללים ח(פ "פב
למשכן עליון מדלא כתיב הקים מנלן שהעליונים תלויים בתחתונים דכתיב הוקם המשכן שרומז '  פיה

 ).מ"מ(מאליו , אלא הוקם
 ).מ"מ(פ "א גם אדם וחוה לא אתבריאו פב"ן לא נתקנו עדיין והיו אב"כיון שזו' פי ו
פ בשביל שאין שם מי שיעלה "לתקנה פב,  היא המלכות–להאיר על הארץ . א" או–אלקים ' ה ז

 ). מ"מ(ן"מ
פרשתא השייכא לאדם ויקח ' פי). א"ד) (ז"ר פי"בב' עי(ע "וצתימה דתרי זמני כתיב לעיל הוא הסובב  ח

. ב"הרש. ע"ולא אמר בתורה אלא בפרשתא ואין כאן צ' אלקים את האדם עד ויסגור לא יש אות ס' ה
ביאורו ' עי). א"נ(ן "מאי, נהרות לבד' ואפשר דהוא הסובב אינו מעיקר הפרשה רק ד. מבראשית' מ כ"ובמק

כ מקשה שם המדרש בעצמו "כ כדברי הזוהר ואח"יז שאמר שם ג' ר פ"מדרש בח סימן רנט שמביא מ"לס
 ).ו"לש(ש ושם "ע' ואם יאמר לך אדם הוא הסובב תאמר לו כו

פוהיו עזר " פ עד שחזרו אדם וחוה פב"ן פב"הטעם לפי הפשט אבל לפי הסוד בא לרמוז שלא חזרו זו ט
 ).מ"מ(זה לזה 
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ïøîà÷ã íìåò àåää[) ]ð"à [ ïøîà à÷ã íìåò éàä
úúìã íìåòá àéìú íìåò ï÷úúà àì ãëå à

ïøîà à÷ã íìåò àåää ï÷úúà àì àúúìã:(  
 ,"הארץ על אלהים 'ה המטיר לא כי"

 זה ועולם .בזה זההם סמוכים  שהרי
 פנים להיות וחזרו כשנתקנו ,התחתון

 שהרי ,למעלה סמך נמצא ,ונתקנו בפנים
 עולם( קוןיבת המעשה היה לא לכן דםומק
 על יםאלה 'ה המטיר שלא משום ,)קונויבת

 כתוב מה .בזה זהואלו תלויים  .הארץ
 תיקון זה ,"הארץ מן יעלה ואד" ,אחריו

 פני כל את והשקה" כך אחר .שלמטה
 זו "הארץ מן יעלה ואד" ".האדמה

 מהל ,אחר דבר .לזכר הנקבה השתוקקות
 שיעלה תיקון נמצא שלא בגלל ,המטיר לא
 התחתונה הארץ מן זה ועל ,הארץ מן

 עשן ,בא וראה. למעלה מעשה התעורר
 ,מתעורר וענן בהתחלה הארץ מן עולה

 וז דוגמאכ ,בזה זה מתחבר הכלאחר כך ו
 ועושה מלמטה מתעורר הקרבן עשן

 ,בזה זה הכל ומתחבר ,למעלה שלמות
 התעוררות .למעלה וז דוגמאכ ונשלמים
 .נשלם הכל כך ואחר מלמטה מתחילה
 מתחילה ישראל שכנסת ואלמלא

 כנגדה יתעורר לא ,בהתחלה בהתעוררות
 שלמטה ובהשתוקקות .שלמעלה אותו
  .למעלה נשלם

åäé øéèîä àì éë"éäìà ä" àäã õøàä ìò í
êéîñ àãá àãàäàúú àã íìåò á ï÷úúà ãë 

 êîñ çëúùà åð÷úúàå ïéôðàá ïéôðà åøãäúàå
àìéòìâàðã úîã÷î àäã ã àãáåò äåä àì 

 àðå÷úá>ð"äéðå÷éúá íìåò à< øéèîä àìã ïéâá 
åäé"éäìà ä" äî àééìú àãá àãå õøàä ìò í

 äéøúá áéúë)å á úéùàøá ( õøàä ïî äìòé ãàå
 éðô ìë úà ä÷ùäå øúáì àúúìã àðå÷ú àã
 àúáåàéú àã õøàä ïî äìòé ãàå äîãàä

àøåëã éáâì àá÷åðãä àì àîòè éàî øçà øáã 
 ïî äìòéã àðå÷ú çëúùà àìã ïéâá øéèîä
 àãáåò øòúà äàúú àòøà ïî àã ìòå õøàä

àìéòìå àððú éæç àúæ àòøà ïî ÷éìñ 
àúéîã÷áç øúáì øáçúà àìëå øòúà àððòå 
àãá àãè øòúà àðáø÷ã àððú àã àðååâë 

àìéòì åîéìù ãéáòå àúúîé àã àìë øáçúàå 
åîéìúùàå àãáàéàìéòì àã àðååâë áé àúåøòúà 

 àìîìàå àìë íéìúùà øúáìå àúúî éøù
 àì àúéîã÷á àúåøòúàá àéøù ìàøùé úñðëã

                                                           

 ). מ"מ(ונים בתחתונים תחנוים בעיונים ועלי, זה תלוי בזה א
 ).מ"מ(אדם וחוה  ב
 ).מ"מ(פ "חזרו זון פב ג
 ).מ"מ(א "ן אב"היו זו, קודם בריאת העולם הזה ד
וכן ואל ימות ויהי מתיו ' וכן וכבודי לאחר לא אתן וגו' לא דלא המטיר נמשכת עד ואד יעלה וגו' פי ה

  ).א"ד(מספר 
 ).א"ב קלז ע"כללים ח(פ "ות להיות פבנ דאציל"ר חזרו זו"כוונתו שעל ידי מעשי אדה ו
כי עולה רוחניות , תננא רומז אל מעשה התחתונים המעוררים את המלכות ומבינים אותה אל הזווג ז
כ "ואח, ט של התחתונים כתמרות עשן ובוקעים רקיעים ועולים עד המלכות ומכינים אותה אל הזווג"מע

 ).מ"מ (ד"א יתאה לה שרוא האותה מקודשת ואז יהיב לה מ"ז
 ).א"ד(עשן עולה מלמטה תחלה והוא מבואר  ח
א עיקר חשקו לינק שפע ביינק גדולה "ומתחברים שניהם יחד לפי שז, א מתעורר אל הזווג"גם ז' פי ט

ן ואז "המ' מהעליונים ואינו מתעורר אל הזווג אולתי בראותו המלוכת מוקשטת בקישוטים נאים שהם בחי
 ).מ"מ(ל מתרצה אליה לתת לה מהשפע שקיב

התעוררות רוחניות הקרבן וכוונה טובה שמכוין הכהן ותשובה ווידוי של בעל הקרבן עולים ' פי י
ן "א מתעורר אל הזווג ומתחברים זו"גם הז' פי, ומעוררים המלכות ועביד שלימו ואתחבר כולא דא בדא

 ).מ"מ(ן "א בסוד מ"יחד ועלים אל או
 ).מ"מ(מקבלים מוחין  יא
נה אינה מתעוררת אל הזווג עד דשרייא אתערותא מתתא מסוד מעש ההצדיקים כמו שהשכי' פי יב

ואז יתעורר הוא להשפיע בה , ן שבה"א אינו מתעורר עד שהמלכות תתקשט במ"כן הז, ן"שמעלים לה מ
 ).מ"מ(ד "מ
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àìéòì íéìúùà àúúìã àúáåàéúáå:  
 החיים ועץ" כתובלמה  ,אמר אבא רבי
 "החיים עץ" ,"ורע טוב הדעת ועץ הגן בתוך
 ,היה שנים מאות חמש שמהלך שנינו הרי
 עץ .תחתיו נחלקים בראשית מימי וכל

 כל לוקח והוא ,הגן באמצע ממש החיים
 שהרי, תחתיו ונחלקים בראשית מימי
 על שורה הוא ,ויוצא ששופע נהר אותו
 המים נחלקים ומשם ,בו ונכנס הגן אותו
 ואחר .הכל לוקח הגן ואותו .צדדים לכמה

 נחלים לכמה ונחלקים ממנה יוצאים כך
 ,"שדי חיתו כל ישקו" שנאמר כמו ,למטה

 ומשקה עליון עולם מאותו שיוצאים כמו
 אפרסמון של עליונים הרים אותם את

 ,החיים לעץ םכשמגיעי כך אחר .טהור
  .דרכו כפי צד בכל תחתיו נחלקים

 áéúë éàîà øîà àáà éáø)è íù ( õòå
 íééçä õò òøå áåè úòãä õòå ïâä êåúá íééçä

ïéðù äàî ùîç êìäîã ïðéðú àäà ìëå äåä 
úéùàøáã éåîéîá íééçä õò éåúåçú ïéâìôúî 

ùîî àúðâã úåòéöîáâ éåîéî ìë ìéèð àåäå 
ã éåúåçú ïéâìôúîå úéùàøáãøäð àåää àäã 

÷éôðå ãéâðãä ìééòå àúðâ àåää ìò àéøù àåä 
)äá(å] éáä[ïéøèñ äîëì àéî ïéâìôúî ïîúîå æ 

 äðî é÷ôð øúáìå àúðâ àéää àìë ìéèðå
àúúì ïéìçð äîëì ïéâìôúîåç øîà úàã äîë 

)àé ã÷ íéìäú ( ïé÷ôðã äîë éãù åúéç ìë å÷ùé
äàìò àîìò àåääîèïéàìò ïéøåè ïåðéàì é÷ùàå é 

àã íééçä õòì ïàèî ãë øúáì àéëã àðåîñøô
éåçøà íåôë øèñ ìëá éåúåçú ïéâìôúî:  

 ,כך נקרא למה ".ורע טוב הדעת ועץ"
 הדעת עץ" אבל ,באמצע אינו זה עץ שהרי
 משני שיונק בגלל אלא .מהו "ורע טוב

 .ומר מתוק שיונק כמי ,אותם ויודע ,צדדים
 אותם ויודע צדדים משני שיונק ובגלל
 וכל ".ורע טוב" ,כך נקרא וכםבת ושורה
 אחוזים ובו, עליהם שורים נטיעות אותם

 נקראים והם ,עליונות אחרות נטיעות
 אותם ,"לבנון ארזי" הם מי ".לבנון ארזי"

 בראשית ימי ששת ,עליונים ימים ששה
 נטיעות ,"נטע אשר לבנון ארזי" .שאמרנו

 àäã éëä éø÷à éàîà òøå áåè úòãä õòå
]õò[ úòãä õò ìáà àúéòöîàá åäéà åàì àã 

 ïéøèñ ïéøúî à÷ðéã ïéâá àìà àåä éàî òøå áåè
 à÷ðéã ïéâáå àøéøîå à÷úî ÷éðéã ïàîë ïåì òãéå

ïéøèñ ïéøúîàé ïåì òãéå åäééååâá àéøùåáé éø÷à 
 éëä]òøå áåè[åäééìò ïééøù ïéòéèð ïåðéà ìëå âé 

ïéàìò ïéðøçà ïéòéèð ïãéçà äéáåãé ïåø÷à ïåðéàå 
ïåðéà ïàî ïåðáì éæøàåè ïåðéà ïåðáì éæøà ] úéù

ïéàìò ïéîåé ïøîà÷ã[ )úéùàøá éîé úùù 
ïøîàãë( òèð øùà ïåðáì éæøà )æè ã÷ íéìäú (

                                                           

 ).מ"מ(ק "הם ת' כלול מעשר וכו' חסדים וכל א' ה א
 ).מ"מ(א שנקראים בראשית "המוחין דאו' פי ב
 ).ד"ב מג ע"ה ח"דע(הקו האמצעי ' פי ג
 ).מ"מ(א "יסוד דז ד
 . לתתא לבינהה והוא באתפשטותי,דחכמה'  הוא מסט"דנגיד", )א"קצז ע(ע "ב 'ועי, ב"ר קלח ע"אד' עי ה

 ".נפיק"ובבינה שם הוא 
 ).מ"מ(שנכנס במלכות ' פי ו
 ).מ"מ(מיסוד הנזכר מתחלקים החסדים והגבורות וגם הארת המוחין ' פי ז
 ).מ"מ(ע "אחר שמתפשטים במלכות יוצאים ממנה לבי' פי ח
 ).מ"מ(בינה  ט
 ).מ"מ(א ששרשם מאימא שנקראת אפרסמונא דכייא "ק דז"הם ו י

 ).מ"מ(ולכן נקראי רע ' גבורות מתכליתם יש יניקה לקלי' וה,חסדרים נקראים טוב ' ג ה"סטרין הם חו יא
 ).מ"מ(ג "המלכות שורה בין תרין דרועין שהם חו יב
 ).מ"מ(א "ק דז"ו יג
 ). מ"מ(א הם מאבא "כי שקיו דאילנא שהם פנימיות ז, ן ששרשם מאבא הנקרא לבנון"הפנימיות דזו' פ יד

  ). הערת הזוהר(א ”לעיל לא ע טו
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 והלאה מכאן ,כך אחרהתקיימו ש ודאי
 בצדו ,"תחתנה בשר רוויסג" מהי .ך"סמ

 ברוך הקדוש ודאי .זה בצד זה והיה ,היתה
  ושתל אותם עקר הוא

éàãå úåòéèðàáì åîéé÷úàã äàìäìå ïàëî øúá 
îñ"äðúçú øùá øåâñéå àéä éàî êâ éåøèñá 

á÷ ïø÷ò éàãå àãã éåøèñá àã äåäå äåä" ä
ìéúùå  

  äì/á  
 פנים להיות וחזרו ,אחר במקום אותם

 סמוכים וזכדוגמא  .לקיום בפנים
 הוא ברוך הקדוש אותם עקר ,העולמות

 בקיוםהתקיימו ו אחר במקום אותם ושתל
 וחוה שאדם לנו מנין ,אבא רבי ואמר. שלם
 ידי מעשה מטעי נצר" שכתוב ,נטועים היו

 השתדלו שלא ,דוקא ידי מעשה ,"להתפאר
 נטעך ביום" וכתוב .אחרות בריות בהם

 ,בעולם טעוישנ יום שבאותו ,"תשגשגי
 חגבים כקרני היו הנטיעות ,שנינו .סרחו

 טעוישנ כיון .מאירים היו ולא דקיק ואורם
 .לבנון ארזי קראוונ באור התרבו ,ונתקנו
 באור התרבו לא ,שננטעו עד וחוה ואדם

 ונשתלו נעקרו ,בודאי ,ריח העלו ולא
  .כראוי ונתקנו

 ïåì>øúàá <)øúàì(àøçà ã ïéôðà åøãäúàå 
 ïø÷ò ïéîìò ïëéîñ àã àðååâë àîåé÷ì ïéôðàá

á÷" åîéé÷úàå àøçà øúàá ïåì ìéúùå ä
 äåçå íãàã ïìðî àáà éáø øîàå íéìù àîåé÷á

éèð áéúëã ååä ïéò)àë ñ äéòùé ( éòèî øöð
 àìã à÷ééã éãé äùòî øàôúäì éãé äùòî

 áéúëå ïéðøçà ïééøá ïåäá åìãúùà)àé æé íù (
 åòèðúàã àîåé àåääáã éâùâùú êòèð íåéá

àîìòá) åãçàúà (ååçøñä éðø÷ë úåòéèðä ïðú 
ååä íéáâçå ïéøäð ååä àìå ÷é÷ã ïåäìã àøåäðå 

åð÷úúàå åòèðúàã ïåéëæç  àøåäðá åàéáøúà
ïåðáì éæøà ïåø÷àåè àì åòèðúàã ãò äåçå íãàå 

                                                                                                                                                                                     

כ נסרם "א ואח"א ולא היו יכולים להזדווג אז אלא בהיכל או"ן אשר היו תחלה אב"ארזי לבנון הם זו א
א "פ למטה במקומם ואתקיימו כי בהיותם אב" וזהו ענין הנטיעה שנטעם פבפ למטה במקומם"והחזירם פב

 ).מ"מ(לא היה להם קיום והעמדה 
מה שלא היה כן , להורות שהם סמוכים דא לקביל דא' פ נזכרה אות ס"ן פב"אחר שחזרו זו' פי ב

 ). מ"מ(א דא בסטרוי דדא "מתחילה שהיו אב
  .'ע פרק ח"צור אביונתיב קי, ש יעקב ולאה פרק כג"בפת' עי ג
ן היו באבא כקרני חגבים ועקרם משם ושתיל לון באתר אחרא שהיא הבינה ונתקנו שם ואז "זו' פי ד

א על "בבהגר(שערי בינה ' ע הרי הוא נ"כלומר שהוציאם מארץ אדום להביאם לתוך ג). מ"מ(פ "חזרו פב
 ).ב"ז ק ע"תיקו
 ).מ"מ(פ חטאו "ביום אשר חזרו פב' פי ה
א לא היה נמשך להם האור "א היו הנטיעות כקרני חגבים כי כיון שהיו אב"ן אב"לה בהיות זותחי' פי ו

כל היצירה ). מ"מ(פ שהוא ענין נטיעה ושתילה אז אתרביאו בנהורא "הגדול הראוי להם וכיון שחזרו פב
תחיית כן היא המציאות וכך יהיה עד ). ש כד שמע"ה וז"ד ד"צ כב ע"א על ספד"בהגר(נהיית מעט מעט 

אמנם כאן מתבאר שכל תיקון ). ד"א פט ע"כללים ח" (ארזי לבנון"ואז תהיה המציאות בבחינת , המתים
ואז היא לא ', ח שער התיקון פרק ה"ע' ועי). ג"ב נח ע"כללים ח(אינו גילוי חדש אלא תוספת על הקיים 

ות אינן נקראות לא בשם ורק מלכי, )ג"א טז ע"ה ח"דע(היתה מציאות ממש אלא רק בתורת שרשי מציאות 
 ).ו"לש(פ טו "וכן הוא במדרש רבה בראשית ר). ד"ב יז ע"ה ח"דע(נקודות ולא בשם אצילות 

æ  åð÷úúà)îàî"ø.( 

 ).ג"א ע”א ע"ה ח"דע(בתיקון דמעשה בראשית  ח
 ,והשני.  והוא הנקרא זמן עיבור הראשון, בהיותו בתוך הבינה, האחד,בחינות היו לו' א כי ג" ענין זט

 ואז הוא , הוא בעת הגדלת המוחין אשר לו,והשלישי.  ואז נקרא זמן היניקה, לחוץהוא אחר שנולד ויצא
 שהיא צורת נטיעה אחת ,ה" של ההוי' ותא הנרמז באו" שהוא ז,' וזהו סוד הנטיעות הנז. השנירזמן העיבו

 ).ו"לש(א "לעיל כט ע). י"שער מאמרי רשב (קצוותיו' כ הגדילו ו" ואח,אשר נוטע בתוך מעי אמו
פ "פ לא אתרביאו בנהורא שלא נמשכה בהם הנשמה עליונה עד שחזרו פב"גם הם קודם שחזרו פב' פי י

 ).מ"מ(
 ). מ"מ(פ "דהיינו התעוררות עליית ריח טו בשל מעשיהם הטובים עד שחזרו פב יא
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åìéúùàå åø÷òúà éàãåàúåàé à÷ãë åð÷úúàå á:  

 צו אין ,שנינו הרי ,"אלהים 'ה ויצו"
 ,השם ברכת זו "'ה" ,זרה עבודה אלא

 זו "האדם על" ,הדינים אלו "אלהים"
 מכל" ,עריות גלוי זו "לאמר" ,דמים שפיכת

 מן אבר ולא "תאכל אכל" ,גזל ולא "הגן עץ
 "תאכל אכל הגן עץ מכל. "ויפה ,החי

 ראינו שהרי ,יחד לאכלם הכל לו שהתיר
 הנביאים וכל ויעקב יצחק ,אכל אברהם

 ,הוא המות עץ ,זה עץ אבל .וחיו אכלו
 לא ורע טוב הדעת ומעץ" שכתוב כמו(

 שהרי ,מת ,לבדו שנוטלו מי ").ממנו תאכל
 מפרידו שהוא בגלל( המות סםלקח 

 מות ממנו אכלך ביום כי" זה ועל ,)מהחיים
  .הנטיעות שמפריד בגלל ,"תמות

åäé åöéå"éäìà ä" í)æè á úéùàøá ( ïðéðú àä
ò àìà åö úéì" æ]åäé"ùä úëøá åæ äíéäìà " í

ëéôù åæ íãàä ìò ïéðééãä åìàå åæ øîàì íéîã ú
àìå ïâä õò ìëî úåéøò éåìâ àìå ìëàú ìëà ìæâ 

éçä ïî øáà) [åëå 'àúúà àã øîàì( ìëî øéôùå 
 ìëàú ìëà ïâä õò]àéøùã) [àéøùå( àìë äéì 

>åäðéìëéìã <)åäìëã(àãåçéá â ïðéæç àäã 
 åéçå åìëà íéàéáð ìëå á÷òéå ÷çöé ìëà íäøáà

 åäéà àúåîã àðìéà àã àðìéà ìáà)]ð"à [ äîë
 áéúëã)æé á úéùàøá (å áåè úòãä õòîå àì òø

åðîî ìëàú ( àäã úééî éåãåçìá äéì ìéèðã ïàî
 ìéèð àúåîã àîñ)]ð"à [ äéì ùéøôî åäéàã ïéâá

ïééç ïî ( úåîú úåî åðîî êìëà íåéá éë àã ìòå
ïéòéèð ùéøô à÷ã ïéâá:  

 זהמה  ,שמעון רבי את שאל יהודה רבי
 .בערלתו מושך היה הראשון אדם ,ששנינו

 מוממקו דשוק ברית שהפריד ,לו אמר
 ועזב .בערלה מושך שהיה ודאי ,ומחלקו

 בדבר והתפתה בערלה ודבק דשוק ברית
 תאכל לא" ,אשה זו "העץ ומפרי" .הנחש
 מות רדותוי רגליה" שכתוב בגלל "ממנו
 שהרי ,פרי היה ובזה ".יתמכו צעדיה שאול
 ממנו אכלך ביום כי" ,פרי היה לא באחר

 כמו ,היה המות עץזה  בגלל ,"תמות מות
  ".מות רדותוי רגליה" שכתוב ושאמרנ

 ïðéðúã àä ïåòîù éáøì ìéàù äãåäé éáø
äåä åúìøòá êùåî ïåùàøä íãàãà àåä éàî " ì

äéøúàî ùã÷ úéøá ùéøôãä )äé÷ìåçîå( éàãå 
 ÷áãå ùã÷ úéøá ÷áùå äåä äìøòá êùåî
 àã õòä éøôîå ùçðã äìîá äúôúàå äìøòá

àúúàå áéúëã ïéâá åðîî ìëàú àì )ä ä éìùî (
âø éàäáå åëåîúé äéãòö ìåàù úåî úåãøåé äéì

àøçàá àäã éøô éåäæ êìëà íåéá éë éøô éåä àì 
 éåä àúåîã àðìéàã ïéâá úåîú úåî åðîî

úåî úåãøåé äéìâø áéúëã ïøîà÷ãë:  
 ").השדה חית מכל ערום היה והנחש("
ן הזה שאמרנו היה האיל ,אמר יוסי רבי

 כמו ,שמח והיה גדלמשקה מלמעלה ו
 את להשקות מעדן צאוי ונהר" שנאמר

 בה נכנס היה זה ונהר ,אשה זו "הגן" ".הגן

)]ð"à [äãùä úéç ìëî íåøò äéä ùçðäå 
)à â úéùàøá( ( à÷ã àðìéà éàä øîà éñåé éáø

äåä ïøîà ìéòìî é÷ùúîéáøúàå àç éãç äåäå 
 øîà úàã äîë)é á íù ( ïãòî àöåé øäðå

 äåä àã øäðå àúúà àã ïâä ïâä úà úå÷ùäì
                                                                                                                                                                                     

  ).ה אתעקר"ד ד"צ כ ע"א על ספד"בהגר(בבטן אמא ' פי א
 ושם )ב"זהר בראשית לה ע(אתר אחרא  אשתילו בכ"בלשון היו בסוד נקודות ואחכ "כלול בזה מש ב

  ).ד"ח יט ע"א על תז"בבהגר (אשלימו
ר רקל אכול מעץ הדעת לבדו אבל אם יחבר עץ הדעת עם עץ החיים שרי לפי "שלא נאסר לאדה' ופי ג

ן כאחד ואז אין רגליה יורדות מות אלא כולה עלתה נגד עץ "שכשמחבר עץ החיים עם עץ הדעת מחבר זו
 ).מ"מ(ו "אבל כשאוכל עץ הדעת לבדו הוי פירודא ח, לכן לא נאסר לו אם יחבר שניהםהחיים 

  ).א"ד(מנחת יהודה דף קיט  ד
 ).מ"מ(שמפריד יסוד מן המלכות ' פי ה
 ).ג"ב קמט ע"ה ח"דע(כאן מתבאר שהיה איסור זיווג בין אדם לחוה  ו
 ).מ"מ(בנחש ' פי ז
וב שמחה והוא הכל יחוד בלי פירוד כי אין פירוד אלא היה נשקה בשפע העליון ונתרבה למעלה בר ח

 ).א"נ(ב "הרש. מלכות). א"ד(' ש ומשם יפרד וגו"למטה בעולם הנפרדים כמ
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 'ה" ואז( אחד הכל והיה ,אותה ומשקה
 הוא ולמטה משם שהרי ,")אחד ושמו אחד
  ".יפרד ומשם" שכתוב ,פרוד

 ãç àìë äåäå äéì é÷ùàå äéá ìééò)åäé ïéãëå" ä
ãçà åîùå ãçà) è ãé äéøëæ( ( ïîúî àäã

 áéúëã àãåøô åäéà àúúìå)é á úéùàøá (
ãøôé íùîå:  

 ,הרע יצר זה ,אמר יצחק רבי ,"והנחש"
 רבי לפני באו .ממש נחש ,אמר יהודה רבי

 ל"וסמא ,אחד הכל ודאי ,להם אמר ,שמעון
 זהה נחשל הש וצלמו ,נחש על ונראה ,היה
 שעה באותה ,שנינו. אחד והכל ,שטן הוא
כל ו ,זה נחש על רכוב מהשמים ל"סמא ירד

 ,ממנו ובורחים צלמו רואים היו הבריות
 .לעולם מות וגרמו בדברים לאשה והגיעו

 על קללות ל"סמא הביא בחכמה ודאי
 שברא הקדמון האילן את בליוח העולם
 היה זה ודבר ,בעולם הוא ברוך הקדוש

 קדוש אחר אילן שבא עד ,ל"סמא על תלוי
 יתברך שלא ברכות ממנו ונטל ,יעקב שהוא
 יעקב שהרי .למטה ועשו למעלה ל"סמא

 שיעקב ,)ויפיו( היה הראשון אדםדוגמת 
 כמו ,כן ועל .היה וןהראש אדם של יפיו

 כך ,הראשון מהאילן ברכות ל"סמא שמנע
 אדם דוגמת ,אילן שהוא יעקב מנע גם

 ויעקב .ומלמטה מלמעלה ברכות ,ל"מסמא
 איש ויאבק" זה ועל ,בכל שלו את לקח
 יצר זה "ערום היה והנחש" כתוב". עמו
 הוא שהנחש ומשום .המות מלאך זה ,הרע

 וזהו ,העולם לכל מות גרם ,המות מלאך
 קץ זהו ,"לפני בא בשר כל קץ" שכתוב סוד
 ,בשר לכל הנשמה שנוטל בשר כל של

  .כך ונקרא

 éáø òøä øöé àã øîà ÷çöé éáø ùçðäå
 ïåòîù éáøã äéî÷ì åúà ùîî ùçð øîà äãåäé

àîñå ãç àìë éàãå ïåì øîà" ìò éæçúàå äåä ì
 ãç àìëå ïèù åäéà àã ùçðã äéîìåöå ùçð

úçð àúòù àéääá àðéðúàîñ " àéîù ïî ì
àã ùçð ìò áéëøà ïééøá ìë ïàîç ååä äéîìåöå 

 åîéøâå ïéìîá àúúà éáâì åèîå äéðî ï÷øòå
 ïéèååì ìàîñ éúééà äîëçá éàãå àîìòì àúåî

á÷ àøáã äàîã÷ àðìéà ìáçå àîìò ìò" ä
 àúàã ãò ìàîñ ìò éìú éåä àã äìîå àîìòá
 äéðî ìèðå á÷òé åäéàã àùéã÷ àøçà àðìéà

ïàëøááìã àîñ êøáúé à" àúúì åùòå àìéòì ì
äåä ïåùàøä íãàã àîâåã á÷òé àäãâ 

)äéøôåùå ( äåä ïåùàøä íãàã äéøôåù á÷òéã
 àðìéàî ïàëøá ìàîñ òðîã äîë àã ìòå
 àîâåã àðìéà åäéàã á÷òé òðî éîð éëä äàîã÷
 á÷òéå àúúîå àìéòìî ïàëøá ìàîñî íãàã

 àã ìòå àìëá ìéèð äéãéã)ë áì úéùàøáã (
 ÷áàéå áéúë åîò ùéà)à â íù ( äéä ùçðäå

 ùçðã ïéâáå úåîä êàìî àã òøä øöé àã íåøò
 àãå àîìò ìëì àúåî íøâ úåîä êàìî åäéà

 áéúëã àæø àåä)âé å íù ( éðôì àá øùá ìë õ÷
 ìëì àúîùð ìéèðã àøùá ìëã àö÷ àåä àã

éëä éø÷àå àøùáã:  
 ,אמר יוסי רבי ".אף האשה אל ויאמר"
  לה אמר .בעולם הטיל ואף פתח באף

 óàá øîà éñåé éáø óà äùàä ìà øîàéå
óàå çúôääì øîà àîìòá ìéèà   

  åì/à  
 àã àðìéàá àúúàìàá÷ àøá "éàãå àîìò ä הוא ברוך הקדוש ברא זה באילן ,לאשה

                                                           

 והוא היה העץ הדעת טוב ורע ,דעת' מבחיהיה הוא אלא ש ,רע ממשלא היה הנחש  קודם החטא א
 שהיה מתוקף הדינים ומכיוון" השדהוהנחש היה ערום מכל חית " ולכן נאמר עליו ,מ"מחלקי החי שבהדצח

' ש בפרקי דר" והלך אצל חוה ופיתה אותה וכמ,מ ונתלבש בו" ירד הס, והיה כלי מוכן ומוכשר לכך,קשיםה
 לאדם , ואמר שם משל למה הדבר דומה,מ שנתלבש בו"י הס"ג שכל רשעתו של נחש היה ע"י' אליעזר פ

 , כך הנחש,רעה שיש בוהרוח הה מדעתו אלא מדעת שיש בו רוח רעה וכל המעשים שהוא עושה אינו עוש
 ).ג"ב מ ע"ה ח"דע (מ"כל מעשיו שעשה וכל דבריו שדיבר לא דיבר ולא עשה אלא מדעתו של ס

מ בחכמה נטל מתחלה והביא "ר שגם ס"במה שנטל יעקב הברכות מעשו בחכמה תיקן חטא אדה ב
  ).א"נ(מ "א. קללות

  ).א"ד(ב "תולדות קמב ע ג
 ). הערת הזוהר(לד ' בסוף הספר סי' כאן עימה שחסר  ד
 ).יג' ד סי"אור יקר ש(' ף חוזק הדין שבו אחוז הקלי"א ה
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 והייתם ממנו כלוִא ,העולם את ודאי
 נהיה כך הוא שהרי ,ורע טוב יודעי כאלהים
 זה ועל ,ורע טוב הדעת עץ שמו ,אלהים

 ביר אמר. "' וגוידעי כאלהים והייתם"
 זה באילן אמר לושִא ,כך אמר לא ,יהודה

 נאה העולם את הוא ברוך הקדוש ברא
 לא אבל , בוהחוצב ביד כגרזן הוא כי ,היה
 הוא ברוך הקדוש אכל זה מאילן אלא אמר
 את שונא מןּוא וכל ,העולם את ברא ואז

 בוראי תהיו ואתם ממנו אכלות ,חבירו
 ביום כי אלהים ידע כי" ,זה ועל .עולמות

 את ידע שהוא ומשום ."' וגוממנו כלכםא
. ממנו תאכלו שלא עליו אתכם צוה ,זה

 ,]הנחש [קריש וירוביד בכל ,יצחק רבי אמר
 אלהים אמר כי אף" שכתוב קריש להיבתח

 שהרי ,כך ולא ,"הגן עץ מכל תאכלו לא
 וכולם ,"תאכל אכל הגן עץ מכל" כתוב
  .לו התיר

éàãå äéðî åìëà )בראשית ג ה( éäìàë íúééäå"íá 
éåä éëä åäéà àäã òøå áåè éòãåé)  òãåéä àåäå

òøå áåè(éäìà " ìòå òøå áåè úòãä õò äéîù í
]éäìàë íúééäå àã"åâå éòãåé í'[ äãåäé éáø øîà 

á÷ àøá àã àðìéàá øîà åìàã éëä øîà àì" ä
äåä úåàé àîìòâ åá áöåçä ãéá ïæøâë àåä éë 

 àì ìáàá÷ ìëà àã àðìéàî àìà øîà"äã 
 åìëà äéøáçì éðñ ïîåà ìëå àîìò àøá ïéãëå
 òãåé éë àã ìòå ïéîìò ïàøá ïåäú ïåúàå äéðî

éäìà"åâå åðîî íëìëà íåéá éë í ' åäéàã ïéâáå
 øîà äéðî åìëéú àìã äéìò åëì ãé÷ôà àã òãé

ìéìî àìëá ÷çöé éáøåàúåøéùá àø÷ù ä 
øîàãå áéúëã äåä àø÷ù )úéùàøáà â  ( éë óà

éäìà øîà" éëä åàìå ïâä õò ìëî åìëàú àì í
 áéúë àäã)æè á íù ( ìëàú ìëà ïâä õò ìëî

äéì àøù åäìëå:  
 אותו שצוה שנינו הרי ,יוסי רבי אמר
 שכתוב ,זרה עבודה על הוא ברוך הקדוש

 על "אלהים" .השם ברכת על "'ה" ".ויצו"
 .דמים שפיכות על "האדם על" .הדינים

 אנשים כמה וכי .עריות גלוי על "לאמר"
 הכל ודאי אלא .זה צריך שהוא בעולם היו
 כל אחוזים שבו משום, היה הזה האילן על

 ,לוקח אותו לבדש מי שכל ,הללו המצוות
 באוכלוסים אותו לוקחו ,רודיפ עושה

 זרה עבודה לקחו ,בו שאחוזים שלמטה
 זרה עבודה .עריות וגלוי דמים ושפיכות
 דמים שפיכות .ים ממונגדולים באותם
 ,גבורה בצד שהוא ,הזה באילן תלויים
 אשה עריות גלוי .זה על נהוממ ל"וסמא

 האשה את ןֵמלַז ואסור ,נקראת ואשה ,היא
 חשוד יהיה שלא ,בעלה עם אלא בלבדה
 באילן הצטוה בכולם זה ועל .עריות בגלוי

éñåé éáø øîà àä ]ã[á÷ äéì ãé÷ôã ïðéðú" ä
ò ìò" áéúëã æ)íù (åäé åöéå" ä]íùä úëøá ìò[ 
éäìà" íéîã úëéôù ìò íãàä ìò ïéðéãä ìò í

 àîìòá ååä éùðà äîë éëå úåéøò éåìâ ìò øîàì
 éàä ìò àìë éàãå àìà àã êéøèöà åäéàã
 ïéãå÷ô ïéìà ìë ïãéçà äéáã ïéâá äåä àðìéà

éåãåçìá äéì ìéèðã ïàî ìëãå  ìéèðå åùéøô ãéáò
ò ìéèðå äéá ïãéçàã àúúìã ïéñåìëåàá äéì" æ

úåéøò éåìâå íéîã úåëéôùåæò " éáøáø ïåðéàá æ
 åäéàã ïééìú àðìéà éàäá íéîã úåëéôù ïðîî
 úåéøò éåìâ àã ìò ã÷ôúà ìàîñå äøåáâ øèñá
 àúúðàì àðîæì øéñàå éø÷à àúúðàå àéä äùà

ìâá ãéùç àäé àìã äìòá íò àìà àäãåçìá éå
 ïåéë àðìéà éàäá ã÷ôúà åäìëá àã ìòå úåéøò

äéá ãéçà àìë àäã øáò åäìëá äéðî ìëàã:  

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(מלכות  א
 ).אור יקר(תקבלו הדין והרחמים שבה שתיהם , יודעי טוב ורע, מדת המלכות ב
י המלכות "בינה עשה' פי). אור יקר(ה באילנא "שהרי היה מייחד באומרו באילנא דא שמורה ייחוד קב ג

 ).מ"מ(ע "תיקנה בי
ולא ממי שהוא מקבל , ואם כן אין אתם צריכים אלא לקבל ממנו, וממנו קבל כל העולם, זה סיבה לכל ד
 ).אור יקר(מה לכם לתולדה הא לכם השורש ותשוו לו , ממנו
 ).א"ד(בכל דברי הנחש היה מתחלה ועד סוף הכל שקר גמור  ה
והוא שם אומנותו , שאינון ממנן רברבין מתדבקין לה, ו הרי עבודה זרה"שמפריד ובהיותה נפרדת ח ו
כי בהתגבר הדין בה הנה יגרום החוטא להרוג מי שלא נתחיי , וכן שפיכות דמים. ועובד זולת קונו, בהם

והיינו על ידי סמאל משנתן רשות למשחית , שפירשו בזוהר, בסוד ויש נספה בלא משפט, במיתה במפשט
 ).אור יקר(' חין וכולחבל אינו מב

 ).אור יקר(כי בהיותו מפריד גורם זוהמת הנחש שבה על חוה  ז
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 שהרי , בכולםעבר 'ממנו שאכל כיון ,הזה
  .בו אחוז הכל

äéá ãéçà:  

 ,הוא כך זה דבר ודאי ,אמר יהודה רבי
 אם אלא בלבדה אשה עם להתיחד שאסור

 ,אמר ,רשע אותו עשה מה .עמה בעלה כן
 תַא גם ,מתתי ולא הזה לאילן הגעתי הרי
 זה ודבר ,תמותי ולא  בובידך יוגִע יקרִבהת

  .מעצמו לה הוסיף הוא

 àåä éëä àã äìî éàãå øîà äãåäé éáø
 àìà àäãåçìá àúúðà íò àãçéúàì øéñàã
 àä øîà òùø àåää ãáò äî äîò äìòá ïë íà

éúéèîàéø÷ úà óåà éúî àìå àðìéà éàäì á 
úåîú àìå äéá êãéá éèîåá óéñåà àåä àã äìîå 

äéîøâî äìâ   
  

 במה ,"' וגוטוב כי האשה ותרא" מיד
 )שדה( אילן אותו ,יצחק רבי אמר ,ראתה
 שדה כריח" שנאמר כמו ,ריחות העלה
 שהיה ריח אותו ובגלל ".'ה ברכו אשר
 יוסי רבי .ממנו לולאכ אותו חמדה ,עולה
 והרי ,יהודה רבי לו אמר .היתה יהִאְר ,אמר
 ,לו אמר ".שניהם עיני ותפקחנה" כתוב
 אותו לקחה האילן של עוריבש זו ראיה

 "האשה ותרא" שכתוב ,)היתה הלבשיעור (
  .דוקא

åâå áåè éë äùàä àøúå ãéî ' úàîç äîá
à" àåää ÷çöé ø]àðìéà[) äãù(  äîë ïéçéø ÷éìñ

 øîà úàã)æë æë úéùàøá ( øùà äãù çéøë
åäé åëøá" úãîç ÷éìñ äåäã çéø àåää ïéâáå ä

äåä äééàø øîà éñåé éáø äéðî ìëéîì äéìãà " ì
éúë àäå äãåäé éáø á)æ â íù (äðç÷ôúåä éðéò 

à íäéðù"ìåàøåòéùá äéàø éàä æ úè÷ð àðìéàã 
 äéì]ð"úåä àáìã àøåòéù à[ áéúëã )å íù (

à÷ééã äùàä àøúåç:  
 ולא ראתה ,"טוב כי האשה ותרא"

 ולא טוב כי ראתה ,"טוב כי" ,ראתה
 ותקח" ,כך אחר כתוב מה .בו ההתיישב

 והיא ,ממנו ותקח כתוב ולא ,"מפריו
 העולם לכל וגרמה ,המות במקום הנדבק
 גרם זה ובחטא .ממות חיים והפרידה ,מות

 קול שהרי ,מבעלה אשה להפריד רודיפ
 שמפריד ומי ,לעולמים נפרדים לא בורימד

 וכיון .לדבר יכול ולא ,מתאלם ,בורימד קול

 áåè éë äùàä àøúå)å â úéùàøá ( úàîç
úàîç àìåè úáùéúà àìå áåè éë úàîç áåè éë 

äéáé øúáì áéúë äî )íù ( àìå åéøôî ç÷úå
åðîî ç÷úå áéúëàé àéäå  øúàá ú÷áãúà

àå àúåî àîìò ìëì úîéøâå àúåîãú úùéøô
 àúåùéøô íéøâ àã àáåçáå àúåî ïî ééç

å÷ àäã äìòáî àúúà àùøôàì" àì øåáãî ì

                                                           

 ).א"ד(נגעתי  א
ט "כן כתבו הרב תורת חיים בסנהדרין כ(מ "א. ר הוסיף לחוה צווי של נגיעה מדעתו"משמע שאדה ב

 ).א"נ) (ן"מאי. א"נ פ"והרב כלי יקר מדנפשייהו והוא אבות דר
כ משום שנשים דעתן "והוסיף סייג לדבר ואסר את הנגיעה ג, איסור עץ הדעתאדם הזהיר את חוה על  ג

  ).ב"ב קמו ע"ה ח"דע(קלה 
ולכן חמדה , יצחק שהריחה ריח טוב מהאילן אלא ראתה האילן שהיא המלכות' לא כסברת ר' פי ד

 ).מ"מ(פירותיו 
ואיך ראתה הארת דמשמע קודם החטא לא היה להם פקיחת עין להשיג מהות הדברים , אחר החטא ה

 ). מ"מ(המלכות 
י "שראתה והשיגה שיעור האילן וכחו באופן שנתנה שיעור וכח מיוחד למדה זו שהוא האילן ולפריו וע ו

זה גרמה לעצמה פרישות להיות מופרשת מבעלה בימי נדותה תרומה קמד ומנחת יהודה דף קיז מענין זה 
 ).א"ד(

אבל בענייני עולם הזה לא נפקחו בו עיניהם עד אחר , חושהשיגה שיעור האילן וכ, ראיה שכלית' פי ז
 ).מ"מ(החטא וראיה שכלית היתה להם מקודם 

 ).מ"מ(ותראה היא ראיה ממש , שמחמת ראיה חמדה ח
ש חמאת כי טבו ולא "כמ, ולא השיג אותה הארה יפה, ראתה הארת היסוד שהיה מאיר למלכות' פי ט

 ).מ"מ(אתיישבת ביה 
 ). מ"מ(יסוד ולא השיגה אותה יפה ל ראתה הארת ה"ר י

 ).מ"מ(שלקחה הארת המלכות ולא קחה הארת היסוד וזהו הפירוד ' פי יא
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 רבי אמר. לעפר נתן , דיבורממנו שנטל
 החשיתי דומיה נאלמתי" כתוב ,שמעון
 כנסת "דומיה נאלמתי" ".נעכר וכאבי מטוב

 ,בגלות זהה פסוקאמרה את ה ישראל
 כיוןו , הדיבוראת מנהיג לקֹוְש בגלל ,מהול

דיבור ה וממנה נפרד קולה ,בגלות שהיא
 ."' וגודומיה נאלמתי" זה ועל ,נשמע לא
 לאקול ש ,"מטוב החשיתי"ש בגלל ,מהול

 דומיה לך" אומרים וישראל ,עמה הולך
 ,"לדוד תהלה" זו ,"מיהדו" זה מה ".תהלה
 אמר .קול בלי ושותקת בגלות דומיה שהיא

 דומיה היא בגללך ,"לך" זה מה ,יצחק רבי
  .קול ממנה שהסתלק ,ושותקת

 ìå÷ ùéøôîã ïàîå ïéîìòì ïùøôúî àì øåáãî
àììîì ìéëé àìå íìàúà øåáãîà ïåéëå 

àøôòì áéäééúà àìåìî äéðî ì÷úùàãáà " ø
 áéúë ïåòîù)â èì íéìäú (äéîåã éúîìàð 

 éàä äéîåã éúîìàð øëòð éáàëå áåèî éúéùçä
 ìàøùé úñðë àø÷]åøîà) [éäéàã åúøîà( 

 øåáãì äéì øáãî ìå÷ã ïéâá àîòè éàî àúåìâá
 àì äìîå äðéî ùøôúà ìå÷ àúåìâá éäéàã ïåéë

åâå äéîåã éúîìàð àã ìòå òîúùà ' àîòè éàî
 äãäá ìå÷ ìéæà àìã áåèî éúéùçäã ïéâá

 éøîà ìàøùéå)á äñ íù( éàî äìäú äéîåã êì 
 àúåìâá äéîåã éäéàã ãåãì äìäú àã äéîåã

à ìå÷ àìá à÷éúùå" éäéà êðéâá êì éàî ÷çöé ø
ìå÷ äðî à÷ìúñàã à÷éúùå äéîåãâ:  

 שסחטה שנינו הרי ,"מפריו ותקח"
 ,העולם לכל מות וגרמו ,לו ונתנה ענבים
 אילן והוא ,המות שורה זה אילןב שהרי

  ,בלילה ששולט

åéøôî ç÷úåàä íéáðò äèçñ ïðéðú ã úáäéå 
øâå äéì äéá àã àðìéà àäã àîìò ìëì àúåî åî

àéìéìá àèìùã àðìéà àåäå àúåî àéøù  

  åì/á  
 טועמים העולם בני כל שולטת וכשהיא

 מקדימים האמונה בני אותםו ,מות טעם
 שהוא ובגלל ,בפקדון נפשם לה ונותנים
 זה ועל ,למקומם הנפשות חוזרות ,בפקדון
  ".ואמונתך בלילות"כתוב 

îòè àîìò éðá ìë àèìù éäéà ãëåå àîòè 
áäéå éîã÷î àúåðîéäî éðá ïåðéà àìà àúåîãå 

 àðåã÷ôá åäéàã ïéâáå àðåã÷ôá åäééùôð äéì
 àã ìòå åäééøúàì ïàùôð åøãäúà) áö íéìäú

â (áéúë úåìéìá êúðåîàå:  
 ,אמר יאיח רבי ,"שניהם עיני ותפקחנה"

 שלא מה עולםה רעות לדעת נפקחו שהרי
 לדעת ונפקחו שידעו כיון . עכשיועד ידעו

 הרוז שאבדו ,הם םימוער כי ידעו אז ,רע
 ,מהם והסתלק עליהם מכסה שהיה עליון

 עלה ויתפרו" .ממנו מיםוער ונשארו
 צלמים באותם להתכסות נדבקו ,"תאנה

 שנקראים ממנו שאכלו אילן אותו של

 íäéðù éðéò äðç÷ôúå)æ â úéùàøá(  éáø
 àîìòã ïéùéá òãðîì åç÷ôúà àäã øîà àééç
 åç÷ôúàå åòãéã ïåéë àúùä ãò åòãé àìã äî
 åãáàã íä íéîåøò éë åòãé ïéãë ùéá òãðîì

äàìò àøäæä åäééðî ÷ìúñàå åäééìò éôç äåäã 
 äìò åøôúéå äéðî íéîåøò åøàúùàå äðàú

 àåääã ïéîìåö ïåðéàá äàôçúàì å÷áãúà

                                                                                                                                                                                     

א "ו שגם הוא אתאלם ולא יכיל למללא שהארת ז"קאי על אדם שעושה פירוד בין קול לדיבור ח' פי א
 ).מ"מ(מסתלקת ממנו 

 ).מ"מ(פרא אז אתייהב לע, א שהוא הקול"כיון שנסתלקה ממנו הארת ז' פי ב
  ).הערת הזוהר(לה מה שחסר כאן ' בסוף הספר סי' עי ג
' ונתנה יניקה גדולה לקלי, סחטה אותם הדינים ונתנה לו, ב"עק' ענבים גימ, הדינים שבעקבי לאה' פי ד

 ).ר פרק ד"ח לו"מ על פי ע"מ(
רה ולבוש ולבוש הרוח מחשמל דיצי, ל דבריאה"ק דאצילות ולבוש הנשמה מחשמ"ר היו לו ו"אדה ה

' וכשחטא נסתלקו ממנו רוח ונשמה שהם זיהרא עילאה והלבושים לקחתם קלי, הנשפ מחשמל דעשייה
ב טל "ח). מ"מ( ועשה לו לבוש אחר מנוגה והוא כתנות עור V"נוגה והנפש שנשארה בו ערומה חזר הקב

ג פג "ח'  החטא ועינ דאצילות של לפני"שהוא הנר, י דאצילות של עתה"והוא כללות הנרנח). ו"לש(ב "רע
 ).ג"ב מז ע"ה ח"דע(נ דבריאה "והוא כולל נר). א"ב לא ע"ה ח"דע(ד "ש נד ע"ב ושיה"ע
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 רבי ,"תורוחג להם ויעשו" .האילן של עלים
 ונדבקו הזה מהעולם שידעו כיון ,אמר יוסי

 אותם ידי על נהגתמ הזה שהעולם ראו ,בו
 להתחזק זקוח להם ועשו ,האילן של עלים
 כשפים ְכֵלי כל ידעו ואז ,הזה בעולם בהם
 באותם כלי זיין רולחג ורצו ,העולם של

 רבי. עליהם להגן כדי האילן של עלים
 ,נוונדו בדין שלשה נכנסו אז ,אמר יהודה

 בקיומו עמד ולא התקלל התחתון והעולם
 בהר ישראל שעמדו עד ,הנחש המתוז בגלל
 ברוך הקדוש אותם הלביש כך אחר .סיני
 זהו ,מהם נהנה שהעור בלבושים הוא

 כתנות היו בתחלה ".עור כתנות" שכתוב
 עליוניםב בהם משתמשים שהיו אור

 היו העליונים שמלאכי משום ,שלמעלה
 שכתוב זהו ,האור מאותו להנות באים

 והדר וכבוד מאלהים מעט ותחסרהו"
 ,עור כתנות שחטאו וכעת ".תעטרהו
 כך אחר. הנפש ולא מהם נהנה שהעור

àðìéàààðìéàã éôøè ïåø÷àã äéðî åìëàã á 
 åòãéã ïåéë øîà éñåé éáø úåøåâç íäì åùòéå
 àîìò éàäã åîç äéá å÷áãúàå àîìò éàäî
 åãáòå àðìéàã ïéôøè ïåðéàã àãé ìò øáãúî

]ïåäì) [äéì( àîìò éàäá åäá àô÷úúàì àô÷åú 
ç éðééæ ìë åòãé ïéãëå øâçîì åòáå àîìòã ïéùø

 åäééìò àðâàì ïéâá àðìéà éôøè ïåðéàá ïéðééæ
 åðãúàå àðéãá åìàò úìú ïéãë øîà äãåäé éáø

àééèìúà äàúú àîìòåâ äéîåé÷á àîéé÷ àìå 
 àøåèá ìàøùé åîéé÷ã ãò ùçðã àîäåæ ïéâá

á÷ ïåì ùéáìà øúáì éðéñã"ïéùåáìá äã 
ää åäééðî éðäúà àëùîã" ã)àë íù ( úåðúë

òøåä ååäã øåà úåðúë ååä àúéîã÷á ]ïéùîúùîå 
 åäááïéàìò) [ïéàìò åäá ïéùîùî( ïéâá àìéòìã 

 àåääî àðäúàì ïééúà ååä ïéàìò éëàìîã
ää àøåäð" ã)íéìäúå ç  ( èòî åäøñçúå

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(שרים שיניקתם מהמלכות ' ע א
  ).א"ד(שנקראים עלי האילן והם כחות חיצונים  ב
 .מההיא דאתלטיאה ו"ד ד"צ ח ע”א על ספד”בהגר' עי ג
כ תחלה היה להם כתנות אור שהנשמה היתה נהנת מהם "אלבוש שהעור נהנה ממנו ולא הנשמה מש ד

  ).ו"לש(א "בא טל ע' פר' עי). א"ד(
ט נמצא כשתצטרף "ד הרי ס"ח וצירוף עה"ס' והנה חיים בגי. שפגם בעץ הדעת שסביבו עץ החיים' פי ה

מ "רהענין כי האלף מורה על המחשבה והעין על המעשה ותורת ' ונר. ט לאלף של אור נעשה מאור עור"ס
, ב"פקודי רכט ע' ועי). א"נ(אור דקסבר שאדם הראשון לא פגם רק במחשבה ורבנן סברי שפגם במעשה 

זכים ובהירים בלי שום הגוף והכלים ' והיו כל בחי. א"ויתרו צד ע, ב"א ורע"שלח קסט ע, א"קדושים פג ע
,  האור של האור הגנוזבא ממלבושי" כתנות אור", )ג"ב קיא ע"ה ח"דע (סיגים כללשל זוהמא וחומריות 

כ מלבוש אחר מקליפות נוגה והם "כ עשה לו ג"אח). ג"ב קמו ע"ה ח"דע(הנחש ) עור(וכתנות עור ממשכא 
וזהו קליפת נגה הוא משכא דחויא כי הרי היא ', ע הארץ וכו"וכנגד הלבוש דכתנות אור ג, כתנות עור

 והוא ,עור הערלה). 'יפת נוגה פרק דח קל"ע (הקליפה חצונה שבכולם בערך הנחש הדבוקה עם הקדושה
 ובתחלה היה כתנות אור ,"שך בערלתו היהומ") ב"סנהדרין לח ע( שאמרו ,ר"בסוד כתנות עור של אדה

 ועור הזה הוא עץ הדעת ,א" ולא יגלה עד שיוסר הס,כ נכסה בעור ונגנז" ואח,והוא אור הגנוז, הרוש בז"כמ
לו היקף ו ויהיה כ,לו לקדושהו כץ הדעת ולעתיד יחזור ע, ונמשכה ערלתו,ר" שממנה אכל אדה,טוב ורע
  ).ש"ה ומ"ג ד"צ יב ע"א על ספד"בהגר (לקדושה

 ).מ"מ(אדם וחוה היו משתמשים בכח אותם הלבושים בעילאי דלעילא שהם הפרצופים העלינוים ' פי ו
 תקונים אחרונים א"א ובסוף תיקון נח ובתיקון ג מי"י ובתיקונים נד ע"א פ"תרגום יונתן ופרד' עי ז

 ).ו"לש(
  ).א"נ(מ "א. אדם והנחש' פי ח
שבו ' קין והבל קודם החטא נולדו כמו שסדרו השעות של יום ו' ל בגמ"שלדעת רז, מ ואדם"ס' פי ט

כ "ל שאחר שבא נחש על חוה והטיל בה זוהמא אח"י ס"אבל רשב, נוצר אדם מה נעשה בכל שעה ושעה
 ובתרין דרגין , והוא נגד בקדושה יסוד ועטרת היסוד,ערל ובת זוגו). מ"מ(ל "נולד קין ולזה הסכים האריז

 ).ה והבל"ג ד"צ כז ע"א על ספד"בהגר ( וכנגדן יצאו אלו שנים קין והבל,אלין בא על חוה
 ).מ"מ(קין והבל  י

 ).מ"מ(והבל רובו מטיפת אדם , שהיא זוהמא, קין רובו מטיפת הנחש יא
 ).ד"ב פח ע"ה ח"דע(כ הוא שלא היה מתוקן " ועל שהוא נולד לאחר החטא"אם כן צ יב
 ).מ"מ(טיפת אדם נתערבה עם טיפת הנחש  יג
ב "ב וזוהר אחרי מות עו ע"זוהר חדש רות פג ע' וע, שזרעו של הנחש נתערב עם זרעו של אדם' פי יד

 ).ד"ב קמז ע"ה ח"דע(
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 .היה אזוהמה של בן ,ראשון בן הולידו
 והולידה מהם והתעברה חוה על באו שנים
 ורוח .למינו יצא וזה למינו יצא זה .שנים

 זה .זה לצד וזה זה לצד זה נפרדו שלהם
 מצד .שלו לצד דומה וזה שלו לצד דומה

 המינים של צד של המדורים כל קין של
 ומצד ,באים וכשפים ושדים ורוחות הרעים

 ,בשלמות ולא יותר רחמים של  צדהבל של
 שבא עד עמו נתקן ולא ,רע ביין טוב יין

 של דורות אותם כל ממנו חסויוהתי ,שת
 באו ומקין .העולם נשתל ובו ,עולם צדיקי

  .העולם ורשעי ורשעים חצופים אותם כל

éäìàî" åáçã àúùäå åäøèòú øãäå ãåáëå í
àùôð àìå åäééðî éðäúà øåòã øåò úåðúëæ 

 àøá äàîã÷ àøá åãéìåà øúáì äåä àîäåæã
ïéøúçäåçã äìò åúà è åäééðî úøáòúàå 

ïéøú úãéìåàåéäéðéæì ÷ôð àãå äéðéæì ÷ôð àã àé 
 àãå àã àøèñì àã åùøôúà ïåäìéã çåøå
 éåøèñì éîã àãå éåøèñì éîã àã àã àøèñì
 ïéùéá ïéðééæã àøèñã ïéøåãî ìë ïé÷ã àøèñî
 àøèñ ìáäã àøèñî ïééúà ïéùøçå ïéãùå ïéçåøå

øéúé éîçøãáé øîçá áè øîç åîéìùá àìå 
ùéáâé úù àúàã ãò äéãäá ï÷úúà àìå 

 äéáå àîìò éàëæã ïéøã ïåðéà ìë äéðî åñçééúàå
 ïéôéöç ïåðéà ìë ïééúà ïé÷îå àîìò ìéúùà

àîìò éáééçå íéòùøåãé:  
 היה קין שחטא בשעה ,אלעזר רבי אמר

 מחנות מיני לפניו שראה בגלל ,חדופ
 כשחזרו ,אותו גולהר ובאים יניםוימז

 היום תיוא גרשת הן" ,אמר מה בתשובה
 זה מה ".אסתר ומפניך האדמה פני מעל

 מהבנין נסתר אהיה אלא ,"אסתר מפניך"
 ולא" שנאמר כמו ,אמר אבא רבי .שלי

 ועל ,"פניו משה ויסתר" ,"ממנו פניו הסתיר
 שלך הפנים מאותם ,"אסתר ומפניך" זה

 והיה" זה ועל ,בי ישגיחו שלא נסתר אהיה
  ".יהרגני צאיומ כל

à" éôúñî äåä ïé÷ áçã àúòùá øæòìà ø
ïéðééæî ïééøùî éðéæ äéî÷ àîçã ïéâáà ïééúàå 

 øîà÷ éàî äáåùúá øãäà ãëå äéì àìè÷ì
)ãé ã úéùàøá(  éðô ìòî íåéä éúåà úùøâ ïä

øúñà êéðôîå äîãàäá àìà øúñà êéðôî éàî 
>àäà< äîë øîà àáà éáø éìéã àðééðáî øéúñ 

øîà úàã )úäë áë íéìä(>  åéðô øéúñä àìå
åðîî< )ã â äëéî] (åéî åéðô øúñåðîâ[) â úåîùå  (

)åéðô äùî øúñéå( ïåðéàî øúñà êéðôîå àã ìòå 
øúñð àäà êìéã íéðôãéá ïåçâùé àìã ä àã ìòå 
éðâøäé éàöåî ìë äéäå:  

 זה מה ,"' וגולבלתי אות לקין 'ה וישם"
 אותיות ושתים מעשרים אחת אות ,"אות"
 רבי אמר .עליו להגן עליו נתן תורהה

 ,"בשדה בהיותם ויהי" כתובה ומה ,יהודה
 והרג קם זה ועל ,האשה זו ".בשדה" זה מה

 של מצד ,גולהר ירש זה מצד שהרי ,אותו
 קין נאיוק ,העולם לכל מות שגרם ,ל"סמא
 הרי ,אמר חייא רבי .שלו הנקבה על בהבל
 ,"פניו ויפלו מאד לקין ויחר" שכתוב ראינו

åäé íùéå"åâå éúìáì úåà ïé÷ì ä ' úåà éàî
ãçà úåàå áäé àúééøåàã ïååúà ïéøúå ïéøùòî 

 áéúëã éàî äãåäé éáø øîà äéìò àðâàì äéìò
)ç ã úéùàøá ( äãùá éàî äãùá íúåéäá éäéå

àúúà àãæ àäã äéì ìéè÷å í÷ àã ìòå  àøèñî
àìè÷ì úéøé àãçàîñã àøèñî " àúåî íéøâã ì

äéá÷åð ìò ìáäì ïé÷ éð÷å àîìò ìëìè àééç éáø 
 áéúëã ïðéæç àä øîà)ä íù ( ãàî ïé÷ì øçéå

                                                           

  ).א"ד(שלוחי הדין ' מחנות מזויני א
 ).מ"מ(מפני פנים של זעם  ב
â ÷åñôä ïåùì :íäî. 

 ).מ"מ(פניך הטובות אהא נסתר מ' פי ד
 ).מ"מ(ה משגיח עליו לטובה ואז כל מוצאו יהרגהו "שאין הקב ה
 ).מ"מ(' אות ט ו
 ).מ"מ(הי אהתאומה שעליה נחלקו ' פי ז
 ).מ"מ(לכן הרג להבל , מ שהיתה בקין"מכח הטיפה של הס' פי ח
 .כ בעניין היתומה היתירה שהיתה להבל"כ ז מש"ח שער אנ"ע' עי ט
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 ,הוא כך לו אמר ,קרבנו התקבל שלא על
 זה מה ,יהודה רבי ואמר. לנגדו היה והכל

 לא ואם שאת תיטיב אם הלא" שכתוב
 ,אמר כך אלא ,"בץור חטאת לפתח תיטיב

 זה מה .שאת אז ,מעשיך תיטיב אם הלא
 שהרי ,"שאת יתר" שכתוב כמו ,שאת

 ותלוי תמידדבר  בכל שבח יש לבכור
 לא ואם ,שאת תיטיב אם" זה ועל ,במעשיו

 זה מה". בץור חטאת לפתח תיטיב
  פתח זהו ,"לפתח"

à äéðáø÷ ìéá÷úà àìã ìò åéðô åìôéå" éëä ì
 éàî äãåäé éáø øîàå äéìá÷ì äåä àìëå àåä

 áéúëã)æ íù ( àì íàå úàù áéèéú íà àìä
ç çúôì áéèéú àìä øîà÷ éëä àìà õáåø úàè

 áéúëãë úàù éàî úàù êãáåò áéèéú íà)íù 
â èî ( äéì úéà àçáù àøëåá àäã úàù øúé

 íà àã ìòå éäåãáåòá àééìúå øéãú àìëá
 õáåø úàèç çúôì áéèéú àì íàå úàù áéèéú

àçúô àã çúôì éàî  
   æì/à  

 על דינים יוצאים שממנו שלמעלה
 כמו "פתח" .העולם של רעים מעשים
 פתח ולאותו ,"צדק שערי לי פתחו" שנאמר

 עתיד והוא ,המות מלאך זה ,"בץור חטאת"
  .ממך להפרע

 ïéùéá ïéãáåò ìò ïéðéã ïé÷ôð äéðîã àìéòìã
 øîà úàã äîë çúô àîìòã)èé çé÷ íéìäú (

 ÷ãö éøòù éì åçúôå õáåø úàèç çúô àåääì
êðéî àòøôúàì ïéîæ àåäå úåîä êàìî àã:  

 ,אדם נולד השנה שברא ,בא וראה
 .ולמטה למעלה סוד ודאי השנה בראש
 .למטה השנה ראש ,למעלה השנה ראש

 לנו מנין .נפקדות עקרות השנה בראש
 פקד 'וה" שכתוב ,היה זה השנה שבראש

 .השנה ראש זה דוקא 'וה ,"שרה את
יצא  ,השנה בראש יצא שאדם ומשום

 לפתחלכן ו ,בדין עומד והעולם בדין )ויצא(
 .ממך להפרע כדי ,"בץור טאתח" ,ודאי

 ואתה. "כלהשת עד ,"תשוקתו ואליך"
 מחיה ואתה" שכתוב ,הוא סוד ,"בו תמשל

 הקדוש שולט לא ,אמרו מכאן ," כולםאת
 ,העולם רשעי כלושי בזמן אלא הוא ברוך
 אז ,אותם כלהי המות שמלאך כיון ,זה ועל

 יצא שלא עליו שולט הוא ברוך הקדוש
 "בו תמשל אתהו" שכתוב ,לעולם להרע

 ,יצחק רבי אמר .דוקא ואתה ,)בתשובה(
 רבי .מצוי המושלמחלוקת ה של בקשר
  .בתשובה "בו לותמש ואתה" ,אמר יהודה

 ùàøá íãà ãéìéúà äðùä ùàøá éæç àú
ø àúúå àìéòì àæø éàãå äðùä"àìéòì äàø " ä

àúúìá ïìðî úåã÷ôð úåø÷ò äðùä ùàøá 
 áéúëã äåä äðùä ùàøáã)à àë úéùàøá( 

åäéå"åäéå äøù úà ã÷ô ä"à÷ééã äâ ø àã" ä
 íãà ÷éôðã ïéâáå]øî"ä÷éôðå ) [øá"÷éôð ä( 

 çúôì êë éðéâáå àðéãá àîéé÷ àîìòå àðéãá
 êéìàå êðéî àòøôúàì ïéâá õáåø úàèç éàãå
 àåä àæø åá ìùîú äúàå éöúùúã ãò åú÷åùú

 áéúëã)å è äéîçð ( ïàëî íìë úà äéçî äúàå
á÷ èéìù àì åøîà"à ä ïåöúùéã àðîæá àì

 éöùé úåîä êàìîã ïåéë àã ìòå àîìò éáééç
ïåìãá÷ ïéãë " àùàáàì ÷åôé àìã éåìò èéìù ä

 áéúëã àîìò)æ ã úéùàøá ( åá ìùîú äúàå
)àúáåéúá ( ÷çöé éáø øîà à÷ééã äúàå

àâìôã àøèå÷áä >àøéñô÷<å) àøéèñ÷ (çéëùæ 
àúáåéúá åá ìùîú äúàå øîà äãåäé éáø:  

                                                           

 ).מ"מ(כות מל א
 ).הערת הזוהר(סוף כי תצא  ב
 ).מ"מ(ה היא מלכות בית דינו "א הוי"ה הוא ז"של ו' ו, הוא ובית דינו' וה ג
ה לו למישלט עוד על הנשמה ובראשית חכמה איתא שהנשמה "כיון שימית הגוף אז לא יתן הקב' פי ד

  ).א"נ(מ "א. אתה והיינו דקאמר ואתה תמשל בו' נק
  ).א"ד(טרוג ומחלוקת בחבור וקשר הק ה
, "ואתה תמשל בו"והוא רמז ביאור של . כדי לקיים הדין שבין החולקים, השוטר והמושל שכיח שם ו

, אזי המלאך המות שהוא השוטר הכופה לקיים דין העליון, שכן כאן היה מחלוקת קטרוג מחמת הקיצוף
 ).א"ד(היה נמצא מיד ביניהם 

  בחבור ובקשר הקטרוג' פי ז
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 של דורות אותם כשהיו ,אמר יוסי רבי
 את קיםימחל היו ,בעולם הולכים קין

. ותחתונים לעליונים דומים והיו ,הארץ
 כשנפלו ,ל"ועזא א"עז ,יצחק רבי אמר

 בני בנות ראו ,מלמעלה שתםוקד ממקום
 היו ואלה ,בנים והולידו וחטאו אדם

  ".בארץ היו והנפלים" שכתוב ,נפילים

 ãë øîà éñåé éáø>ååä<øã ïåðéà  ïéìæà ïé÷ã ïé
éùèøèî ååä àîìòáà éàìòì ïééîã ååäå àòøà 

à éàúúå"æò ÷çöé ø"àæòå à"ìá øúàî åìôð ãë 
 åàèçå àùð éðá úðá åîç àìéòìî åäééúùåã÷

íéìéôð ååä ïéìàå ïéðá åãéìåàåâ áéúëã )ã å íù (
 õøàá åéä íéìéôðä  

 ,אלהים בני היו קין בני ,אמר חייא רבי
 בה הטיל ,והח על ל"סמא כשבא שהרי
 ,קין את והולידה והתעברה אזוהמ

 בני לשאר דומה היה לא שלו והמראה
 היו לא ,שלו מהצד שבאו אותם וכל .אדם

 יהודה רבי. האלהים בני אלא נקראים
 כך נפילים )בני( אותםאפילו ו ,אמר

 היו שיםיש ,"ריםוהגב המה" ,נקראים
 המה" כאן כתוב .שלמעלה כחשבון ,בארץ

ששים " שם וכתוב ,"מעולם אשר ריםוהגב
 המה" ,אומר יוסי רבי ".לה סביב גבורים

 "מעולם" ,ממש "מעולם אשר הגבורים
 הוא זה ,שם מהו ,"השם אנשי" .דוקא
 כתוב .דוקא "השם אנשי" ,שאמרנו עולם

 ,"שם בנקבו" שם וכתוב ,"השם אנשי" כאן
 את הישראלית האשה בן בוויק" וכתוב
  ".השם
  

ã éåðá øîà àééç éáøéäìà éðá ååä ïé÷" í
 àîäåæ äá ìéèà äåç ìò ìàîñ àúà ãë àäã

ïé÷ì úãéìåàå úøáòúàåãåä àì äéìéã åæéçå ú 
 àøèñî ïééúàã ïåðéà ìëå àùð éðá øàùì éîã

åä àì äéìéãäéäìàä éðá àìà ïåø÷à " éáø í
 ïåðéà åìéôàå øîà äãåäé)éðá ( ïåø÷à éëä íéìéôð

ïéúù íéøåáâä äîääåä äïáùåçë àòøàá  
íìåòî øùà íéøåáâä äîä àëä áéúë àìéòìãå 

 íúä áéúëå)æ â øéù ( äì áéáñ íéøåáâ íéùù
 ùîî íìåòî øùà íéøåáâä äîä øîåà éñåé éáø

à÷ééã íìåòîæíùä éùðà ] à÷ééã[ àã íù éàî 
 àëä áéúë à÷ééã íùä éùðà ïøîà÷ã íìåò àåä

 íúä áéúëå íùä éùðà)æè ãë àø÷éå ( åá÷ðá
 áéúëå íù)àé íù ( úéìàøùéä äùàä ïá áå÷éå

íùä úàç   

                                                                                                                                                                                     

וכיון שאליך תשוקתו , ל כשתהיה המחלוקת המושלח מצוי שם לעשות דין ביניהם"ר, שלתנמצאת הממ
היא , תמשול בו, שהיא השכינה שנקרא אתה, אז ואתה, והוא נלחם עמך ואת הנלחם עמו להנצל מידו

 ).מ"מ(המושלת לעשות דין 
  ).א"ד(מהרסים  א
ז היו " ועי, אלא שהיו דין חזק, גמורבטוהיו דקליפת נוגה דאצילות הנה הם מתחילה ' ולילי'  הסמב

ז על עזא " והגם דשם אמרו כ.אפיל לון שכינתא מקדושה דלהון) ולכן(' וכו , על בריאת האדםיםמקטרג
 , והיה אותו הענין בשניהם. והם תולדותיהם, ועזא ועזאל הם הענפים,ן הם השרשים"הזו' וכו ,ועזאל

 עזא ועזאל נפלו למטה לגמרי שכן .פל במקום הראוי לונ'  וכל א,ושניהם נפלו ואתעקרו מקדושתייהו
 אשר ,ן דקליפת נוגה דאצילות"הוא הזוהרי  , ושרשם,חושךהחורבן והשממון דהעשיה ובעמקי הרי ל

 ואחר שנתעקרו מקדושתייהו ".לא יגורך רע " אשר שם נאמר,מתחילה היו עומדים סמוך וקרוב לאצילות
  ושם הוא השורש דכל הטומאה והרע,קליפת הבינה דעולם הבריאההוא הרי  ,ירדו בנוקבא דתהומא רבא

י שבחרו " עשכן .אבדו חולקא טבא דהוה בהו',  וכווכן חטאו עזא ועזאל כשנפלו למטה בבנות האדם', וכו
הוא הארת הקדושה דאצילות הרי  ,טובה נאבד מהם החלק ,בחפצם ובדעתם ונאחזו בקליפה דבריאה

א "ב ע"א רי"ג רח ע"א ועיין ח"ב לקמן נח ע"לעיל ט ע). א"א כ ע"ה ח"דע (ע רו ונטמאו ונעש,שהיה להם
 ).ו"לש(

 ).ב"ב סג ע"ה ח"דע(דאצילות ' א דקלי"ב דז"והם מהחו ג
ב שלידת קין היתה על ידי זרע הנחש יחד עם זה "ב ותרומה קסז ע"אחרי מות עו ע, א"לקמן נה ע' עי ד

 .צ"א על ספד"ב ודברינו שם בשם בהגר" לו עלעיל' ועי, )ד"ב קמו ע"ה ח"דע(של האדם 
 ).א"צ לה ע"א על ספד"בהגר(' ק כלול מי"מהו' כלומר שכל א ה
  .ד שכוונתו מעולם הבריאה"צ כט ע"א על ספד"בבהגר' עי ו
 ).מ"מ(היא המלכות הנקראת עולם ונקראת שם ' פי ז
  ).הערת הזוהר(לו ' חסר כאן ועיין בסוף הספר סי ח
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 ,היו ממש "מעולם" ,אמר חייא רבי
 ברוך הקדוש אותם לקח שלמטה ומעולם

 וגברים ,היו זהמעולם ( כתובש כמו ,הוא
 ,שם אנשי שכתוב ,היו הרע צד של גבורים

 כמו .שם אנשי אלא ,השם אנשי כתוב ולא
 כי וחסדיך 'ה רחמיך רוזכ" )כתוב זה

 ומעולם ,ודאי לםמעו ,"המה מעולם
 והם ,הוא ברוך הקדוש אותם לקח שלמטה

 קדושה מרכבה להיות ראשונים אבות
 אשר ריםוהגב המה" כאן גם .למעלה
 הקדוש אותם לקח ודאי מעולם ,"מעולם

 ,"מעולם" ,אמר יצחק רבי .הוא ברוך
 ששים" שכתוב ,שלשלמה מטתו זו ,)ומהו(

 כולם ,אמר אחא רבי ".לה סביב גבורים
 לא עדיין שהרי( ,האלהים בני נקראו

 היו הנטיעות כל ,בא וראה). התבשמה
 .אחד במקום דקיקים רשומים יםומסת

 הוא ברוך הקדוש אותם עקר כך אחר
 רבי .התקיימוו אחר במקום אותם ושתל
 ספר זה" כתובהוא ה מה ,שאל ייסא
 אדם אלהים ברא ביום אדם תותולד

 ונקבה זכר םתוא עשה אלהים בדמות
 זה ,אבא רבי לו אמר ".תםוא יברךו בראם

 נפתחים ספרים שלשה ,שנינו .עליון סוד
  גמורים צדיקים של אחד ,השנה בראש

 íìåòî øîà àééç éáø] íìåòîå ååä ùîî
á÷ ïåì ìèð àúúìã"äàïéøáåâå ãë "à[ ) ååä àã

 éùðà áéúëã ååä àùéá àøèñã ïøáâ ïéøáåâå
 àðååâë íù éùðà àìà áéúë àì íùä éùðà íù

àãáéúë ) (å äë íéìäú (åäé êéîçø øëæ" ä
 íìåòîå éàãå íìåòî äîä íìåòî éë êéãñçå

á÷ ïåì ìéèð àúúìã" éàîã÷ ïäáà ïåðéàå ä
 äîä àëä óåà àìéòì àùéã÷ àëéúø éåäîì

 éàãå íìåòî íìåòî øùà íéøåáâä] ïåì ìéèð
á÷"äáíìåòî øîà ÷çöé éáø [) àåä éàîå ( àã

äîìùìù åúèîâ áéúëã )æ â øéù ( íéøåáâ íéùù
 øîà àçà éáø äì áéáñéäìàä éðá åäìë" í

ïåø÷àã ])ð"à [úîñáúà àì ãò àäã(ä éæç àú 
ïéîéúñ ååä ïòéèð ïåäìëå ïéîéùø ]ïé÷é÷ã[æ 

)ïé÷é÷æ(ãç àøúàá çá÷ ïø÷ò øúáì " ìéúùàå ä
àøçà øúàá ïåìè éàî ìàù àñéé éáø åîéé÷úàå 

 áéúëã) à ä úéùàøá-á  ( úåãìåú øôñ äæ
åéá íãàéäìà àøá í"éäìà úåîãá íãà í" í

úåà äùòåà íúåà êøáéå íàøá äá÷ðå øëæ " ì
øôñ úìú ïðéðú àåä äàìò àæø àáà éáø ïé

øá ïçéúô"íéøåîâ íé÷éãöã ãç ä  

  àúôñåúé  
 בשעה ,לברכה זכרונם רבותינו אמרו

 ברא ,האדם את הוא ברוך הקדוש שברא
 ,מצוות שבע על אותו וצוה עדן בגן אותו
 שמים מלאכי ושני ,עדן מגן שרווג חטא

 ,הוא ברוך הקדוש לפני אמרו ל"ועזא א"עז
 אמר .צדיקים היינו בארץ אנו היינו לוִא

 יכולים אתם וכי ,הוא ברוך הקדוש להם

æø åøîà"á÷ àøáã àúòùá ì" àøá íãàì ä
 áç úåöî òáù ìò åäåöå ïãòã àúðéâá äéì
 àæò àéîù éëàìî éøúå ïãòã àúðéâî ùøâúàå

á÷ éî÷ åøîà ìàæòå" àòøàá ïðà àðéåä åìà ä
æ àðéåäà ïéàë"á÷ ì" àøöé ìò ïéìëé ïåúà éëå ä

á÷ ïåì ìéôà ãéî ïéìëé äéî÷ åøîà àùéá" ä

                                                           

 ).מ"מ(ה מהעולם הזה "ל אשר מעולם היא העולם הזה שסילקם הקב"וסח פליג "ר' פי א
 ).מ"מ(שלא להחריב העולם  ב
 ).מ"מ(י בא להחזיק דברת רבי יוסי שמעולם היא מלכות "ר' פי ג
, בני האלהים' ל אפילו הנפילים נק"ס' ור, ל בני האלהים הם בנוי דקין"ח ס"ר, לפי שלמעלה פליגי' פי ד

 ).מ"מ(דבין בינוי דקין ובין הנפילים כולם נקראים בני האלהים , חזיק סברת רבי יוסילכך בא רבי אחא לה

  ).הערת הזוהר(חסר כאן עיין סוף הספר  ה
 ). מ"מ(ן שהיו באבא כקרני חגבים "נטיען הם זו' פי ו
לו א חיצון אמצעי ונפימי שכולם לא נג"כלים שיש לז' נגד ג, לשונות סתימין רשימין דקיקין' כפל ג ז

 ).א"ד(רשימות דקות ). מ"מ(
 .יהל אור' עי ח
ביהל ' ועי, )'ה ואמר ט"ד ד"צ כד ע"א על ספד"בהגר(א "כלומר בא). מ"מ(עקרן מאבא ושתלן באימא  ט
 .אור
 .א"לעיל כג ע' עי י
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 ,לפניו אמרו ,הרע יצר על] להתגבר[
 ,הוא ברוך הקדוש אותם הפיל מיד .יכולים

 וכתוב ,"בארץ היו הנפלים" שנאמר כמו
 נכנס לארץ שירדו ובשעה ."'ו וגריםוביהג"

 נשים להם ויקחו" שנאמר ,הרע יצר בהם
  .שתםו חטאו ונעקרו מקד,"ובחר אשר מכל

 øîà úàã äîë)ã å úéùàøá ( åéä íéìéôðä
åâå íéøåáâä áéúëå õøàá ' åúçðã àúòùáå

 íäì åç÷éå øîàðù àùéá àøöé åäá ìàò àòøàì
 åø÷òúàå åáç åøçá øùà ìëî íéùð

åäééúùåã÷î  
  æì/á  
  øäæ  

 ,הכל יוצא ממנו שהרי ליוןע ספר ,'וכו
 כללות אמצעי ספר .כתיבה יוצאת ממנו

 כללות שהוא ספר( ,ומטה מעלה של
 סוד הצדדים לכל ואוחז ,ולמטה שלמעלה

 אדם של סוד ,הצדדים לכל ואוחז( )'וכו
 )ונקרא( שנקרא שלישי ספר ,הראשון

 ספר ,הראשון אדם שבכתב שתורה )תורה
 של ווזה ,"אדם תולדת" שנקרא )שלישי(

 ספר זה" שכתוב זהו ,גמורים צדיקים
 שעושה ודאי צדיק זה ,"אדם תותולד

 בדמות אדם אלהים ברא ביום. "תולדות
 למעלה הכל נתקן אז ודאי שהרי ,"אלהים

 זכר" .אחת אגמובדהתקיימו ו ,מטהלו
  .שניב נכלל אחד סתם "בראם ונקבה

åëå'àäàìò øôñ áàìë ÷ôð äéðî àäã â ÷éôð 
äáéúë äéðîãñ àúéòöîà øôäàìéòã àììë å 

àúúåæ > ãéçàå àúúå àìéòìã àììë åäéàã øôñ
ïéøèñ ìëìçäøåúã àæø <è)  ïéøèñ ìëì ãéçàå

 éø÷àã äàúéìú øôñ äàîã÷ íãàã àæø]ð" à
éø÷àå[äøåú  (äàîã÷ íãà áúëáùéøôñ àé 

íãà úåãìåú éø÷àãáé íé÷éãöã åäéà àãå 
íéøåîââéää " ã)à ä úéùàøá ( øôñ äæ] úåãìåú

 íãàå ÷éãö àãäéà> éàãå<) [÷éãö àãå( ãéáòã 
éäìà àøá íåéá úåãìåú"éäìà úåîãá íãà í" í

 àúúå àìéòì àìë ï÷úúà ïéãë éàãå àäã
 íàøá äá÷ðå øëæ àãç àîâåãá åîéé÷úàå) íù

á ( ãç íúñ]ãçá ìéìëúàãé) [ãç ììë(  

äðùî:) åë' (úëå á)é çé éìùî ( æåò ìãâî
åäé íù"÷éãö õåøé åá ä,áâùðå , æä øôñ å

íãà úåãìåú, åúåàá õøùìãâî .ìãâîä äæä  ,

 ïéúéðúî]åëå'[ áéúë )é éìùîé ç ( æåò ìãâî
åäé íù"áâùðå ÷éãö õåøé åá äåè øôñ àåä àã 

íãà úåãìåúæèèéäøã àìãâî àåääá á ìãâî éàä 
                                                           

  ).א"ד(ב ”א ושמיני מ ע”ב ובויקהל ר ע”ב ובזוהר שיר השירים ולהלן מז ע”עיין תרומה קלו ע א
 .)מ"מ(בינה  ב
 ).מ"מ(ן "ג שמתפשטים בזו"א הארת המוחין והארת חו" כמה מיני הארות לזג
 ).מ"מ(תורה שבכתב ' א שנק"ז' פי ד
 ).מ"מ(ת "ת ה
 ).מ"מ(בינה  ו
 ).מ"מ(מלכות  ז
 ).מ"מ(מכריע בין קו ימין לקו שמאל ' פי ח
 ).ק"גליון דפ ( כפי זה התקון נמצא בשני ספרי הידט
 ).מ"מ(ן "ב' ת נק"פירוש הת י

àé á)ôã”å ( óñåð)ñ"äàúéìú à(,. 

 ).מ"מ(א "יסוד דז יב
 ).מ"מ(ת "הם ביסוד בינונים בת יג
' כ נתקנו אדם וחוה התחתונים הנק"וג, אדם' ט גי"ו י"שהוא כ, אדם' ן למעלה שנק"ל שניתקנו זו"ור יד
 ).מ"מ(אדם 
ולא קשיא (כ כאן "כ בסוד ספירת היסוד כמש"והוא ג. ב"ך הוא סוד הדעת ושם הוא סוד שם י"מנצפ טו

ז "א על תיקו" בבהגר’ועי) ונידון לעיתים כך ולעיתים כך' ן כל העמודא דאמצעיתא הוא עניין אז מידי שכ"ע
' ועי, ה רביעא לכל תלת" דא"ז ה ע"תיקו' ועי, )ג"א נה ע"ביאורים ח) (ימלך' מלך ה' מלך ה' ה(' סוף תיקון ד

 .א"ב ע”צ ע"א על ספד"בהגר
  .זוהר הרקיע' עי טז
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åéùòî äî . åäæ àìàå ãåã ìãâîæ æò ìãâî åä
åäé íù"ä ,ãçà ìëä . òåãé ïàëäðåîà éðáì ,

 úåãìåú øôñ éàãå åäæíãà.äðåîà éðáì , 
åãåñ,ä íù æò ìãâî  '÷éãö õåøé åá,ä áâùðå ', 

äðåîà éðáì íãà ÷éãö.(  
  

 àãå ãåã ìãâî àåä àã àìà äéúãéáò éàî ìãâî
åäé íù æò ìãâî àåä"ãç àìëå äâ àòéãé àëä 
 àã àúåðîéäî éðáì]àåä[ úåãìåú øôñ éàãå 

 íãà]àúåðîéäî éðáì[åäé íù æò ìãâî åãåñ " ä
øé åáåäé áâùðå ÷éãö õå"÷éãö ä  éðáì íãà

àúåðîéäîã  
 לאדם לו ירד ודאי ספר ,אבא רבי ואמר
 וספר .עליונה חכמה יודע היה ובו ,הראשון

 שזכה ומי ,הדור חכמי אלהים לבני הגיע זה
 ,עליונה חכמה בו ידע ,בו להתבונן

 הוריד זה וספר .בו ויודעים בו ומתבוננים
 יםשליח ושלשה ,הסודות בעל אותו

 ,עדן מגן אדם שיצא ובשעה .לפניוממונים 
 ממנו טס )ממנו( כשיצא ,ספר באותו אחז

 לו והשיבו רבונו לפני ובכה התפלל )לשער(
 חכמה תשכח שלא כדי ,מקדם כמו אותו
  .רבונם את לדעת שתדלווי ,אדם מבני

àáà éáø øîàåä íãàì äéì åúçð éàãå øôñ 
 àøôñå äàìò àúîëç òãé äåä äéáå ïåùàøä àã

 ïéäìà éðáì àèî]éîéëç) [éîéá( éëæã ïàîå àøã 
 ïéçéâùîå äàìò äîëç äéá òãé äéá àçâùàì

äéá ïéòãéå äéáå éøàî äéì úéçð àã àøôñå 
ïéæøãæ ÷ôðã àúòùáå äéî÷ ïðîî ïçéìù úìúå 

àøôñ àåääá ãéçà ïãòã àúðâî íãàç ÷éôð ãë 
)äéðî ( äéðî ñàè)àòøúì ( äéøàî éî÷ éëáå éìö

éì åáéúàåäè éùðúú àìã ïéâá ïéîã÷ìîë 
 ïåäéøàîì òãðîì ïåìãúùéå àùð éðáî àúîëç  

 ספר וזה ,לחנוך לו היה ספר ,שנינו וכן
 ,היה אדם תולדות של ספר של ממקום

 זהו .לקחנ מהארץ שהרי ,החכמה סוד וזהו
 ".אלהים תווא לקח כי ואיננו" שכתוב

 פי על לנער ךוחנ" שכתוב ,הנער והוא
 וזה ,בידו נמסרו עליונים יםגנז וכל". דרכו
 מפתחות ואלף ,שליחות ועשה ונתן מסר

 ,יום בכל קח מאה ברכות ל,נמסרו בידו

 øôñ àãå êåðçì äéì äåä øôñ ïðéðú ïëå
øúàîéíãà úåãìåúã àøôñã  àæø àåä àãå äåä 

 àòøàî àäã àúîëçã]úà[ìéèðàéää " ã
)ãë ä úéùàøá (éäìà åúåà ç÷ì éë åððéàå" í

 áéúëãë øòðä àåäå)å áë éìùî ( ìò øòðì êåðç
äéãéá ïøñîúà éàìò éæðâ ìëå åëøã éôáé àãå 

 ãéáòå áéäéå øéñî]àúåçéìù) [úåçéìùäé( 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(שהיה רץ  א
 ).הערת הזוהר(ב ”צו ע ב
 ).א"ד(כאן יש השגה  ג
  ד

  מיץ  עוי  מבש
  יצד  ווה  גרג

  היי  זדו  דצב
  ונק  שוה  לקה

ה רק אחר שנגמר "ק כי נשלם שם הוי"ד היי ונ"ת יצ"ה דר"ה הוא משלים השם הוי"דשם לק' האות ה
 ).ו"לש(ב ובאר יצחק שם "א בליקוטים קפג ע"הפסוק כולו הגר

  ).הערת הזוהר(ב ”לקמן נה ע ה
  ).א"נ(מ "א. ה שר התורה"ל דהיינו יפיפי"נ ו
ב "ביאורים ח(והם המלאכים שהם שרי התורה , ר"הרי הוא רזיאל המלאך שעל ידו ניתן ספר זה לאדה ז
 ).ב"ע ע

 ).א"ד(ע פרח הספר מידו "כשיצא מג ח
  ).א"ד(והשיבו לו הספר  ט
 ).מ"מ(ודות הם מיסוד שספר של חנוך שיש בו רזי תורה הוא מיסוד זעיר שכל הס' פי י

 ).מ"מ(מהיכל זכה חנוך לספר זה שיש בו כל הסודות העליונים ' פי יא
 ).מ"מ(ה כל הסודות כתב הכל בספרו "ומאחר שהראה לו הקב יב
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 הוא ברוך הקדוש .לרבונו קשרים וקשר
 זהו .אותו לשמש מהעולם אותו לקח

 נמסר ומזה". אלהים תווא לקח כי" שכתוב
 שאחז בשעה .חנוך של ספרו שנקרא ספר

 גנזים כל לו ההרא ,הוא ברוך הקדוש אותו
 הראה לו עץ החיים באמצע הגן .עליונים

 אשרי .בספרו ראינו והכל ,וענפיו עליוו
 עליונה שחכמה עליונים חסידים אותם

 ,לעולמים מהם נשכחה ולא ,להם התגלתה
 ובריתו ליראיו 'ה סוד" שנאמר כמו

  ".להודיעם

óìàåà ïçúôî îäàî äéãéá ïøñîú ïàëøáá 
åé ìëá ìéèðàî äéøàîì ïéøéù÷ øéù÷åâ àîìòî 
á÷ äéì ìéèð"ää äéùåîùì ä" ã)ãë ä úéùàøá (

éäìà åúåà ç÷ì éë"àøôñ øñîúà àã ïîå íã 
á÷ äéì ãéçàã àúòùá êåðçã àøôñ éø÷àã" ä

äéì éîçàä )ì( àðìéà äéì éîçà éàìò éæðâ ìë
éåôøèå àúðâ úåòéöî åâá ééçãå àìëå éåôðòå 

ñç ïåðéà ïéàëæ äéøôñá ïðéîç ïéàìò éãé
 åäééðî éùðúà àìå åäì éìâúà äàìò àúîëçã

 øîà úàã äîë ïéîìòì)ãé äë íéìäú ( ãåñ
åäé"íòéãåäì åúéøáå åéàøéì ä:  

 לםולע באדם רוחי ידון לא 'ה ויאמר"
 ,אמר אחא רבי ."' וגובשר הוא בשגם
 ,ויוצא ששופע נהר אותו היה זמן באותו
 שופךו החיים מעץ עליונה רוח מוציא
 ,)המות מעץ( )המות בו ששורה( ןבאיל

 ימים אדם בני לתוך רוחות ונמשכות
 והתיצבו רעות שעלו עד ,רבים )זמנים(

 מאותו עליונה רוח הסתלקה אז .לפתח
 )מבני( בבני נשמות שפרחו בשעה אילן
 באדם רוחי ידון לא" שכתוב זהו .אדם

 נשמות שפרחו בשעה לעולם לתת ,"לםולע
 אלעזר רבי ,"בשר הוא בשגם. "אדם בבני

åäé øîàéå" íìåòì íãàá éçåø ïåãé àì ä
åâå øùá àåä íâùá ')éùàøáâ å ú (]øñç[ éáø 

àøäð àåää äåä àðîæ àåääá øîà àçàæ ãéâðã 
ééçã àðìéàî äàìò àçåø ÷éôà ÷éôðåç÷éøàå è 

 àðìéàáàúåî äéá àééøùãé) àúåîã àðìéàî (
]å[àùð éðáã åäééååâá ïéçåø ïëùîúààé ]ïéîåé[ 
)ïéðîæ ( åãúòúàå ïéùéá å÷ìñã ãò ïéàéâñ

çúôìáé àåääî äàìò àçåø ÷ìúñà ïéãë 
àðìéàâé ïéúîùð çøôã àúòùá >éðáá<) éðáî (

ää àùð" ã)â å úéùàøá ( íãàá éçåø ïåãé àì

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(לקמן נו ). מ"מ(אלף ' י במילואו שהוא בבריאה עולה בגימ"ל שד"א' פי א
 ).מ"מ(הם המוחין  ב
' א הנק"לאדוניו ז' קושר עטרות מצירופי שמות הק' פי). א"ד(שים בקשר אחד והיה מצרף שמות הקדו ג

 ).א"נ(ב "הרש. 'ת יש"ת
 ).מ"מ(ן נתגלה הספר הזה "ממטטרו' פי ד
  ).א"ד(הראה לו  ה
 ).א"ד(עלין שלו  ו
 ).מ"מ(א "יסוד דז ז
 ).מ"מ(אילנא דחיי ' א שנק"י דאמא שבתוך ז"רוחא עילאה הם נה' פי ח
  .)א"ד(שפך  ט
 ).מ"מ(א ונונתם למלכות "היסוד מושך הארות דאימא שבתוך ז י

ולכן היו , א וקצת מהמלכות"ז עיקר הנשמה היא מהז"עכ, ן"פ שהנשמות הם מזווג זו"תחלה אע יא
 ).מ"מ(מאריכים ימים הרבה 

  ).מ"מ(ו פגמו בה "שעלו אותם העוונות עד שהגיעו למלכות וח' פי יב
 ).א"ד(ב "ו סוף עוהיו מוכנים לפתח חטאת לעיל ל

ל שמשם ואילך עיקר הנשמה מהמלכות "ור, א נסתלקו מהמלכות שנקרא אלנא דמותא"הארות ז' פי יג
 ).מ"מ(א ולכך לא היו מאריכים ימים "וקצת מז

א כדי ליתנה לעולם שהיא מלכות "לא תמשך הארת הבינה שנקראת רוחא עילאה באדם שהוא ז יד
 ).מ"מ(
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 ,)אמרו אלעזר רבי של בישיבתו( אמר
 ,ללבנה מאיר שהוא ,משה זה "בשגם"

 ימים בעולם אדם בני עומדים זה ומכח
 ועשרים מאה ימיו והיו" .רבים )פעמים(

 .תורה נתנה ידו שעל ,למשה רמז ,"שנה
 עץ מאותו אדם לבני חיים )זורק( שפוך ואז

 .ישראל שחטאו אלמלא היה וכך .החיים
 רותיח ,"חותוהל על חרות" שכתוב זהו

 מושך היה החיים עץ שהרי ,המות ממלאך
 עומד בשר שהוא ם"בשגזה  ועל. למטה
 ,חיים של רוח )רחקתלה( להריק הדבר
 זה ועל .למעלה אחוזו למטה אחוז בשגם
  נאסף אלא ,מת לא משה שנינו

ïéúîùð åçøôãà éðáá  øùá>àùð<[ àåä íâùá 
 øùá]øîà øæòìà éáø[) éøîà øæòìà éáø éáã(á 

 àã àìéçîå àøäéñì øéäð åäéàã äùî àã íâùá
 àùð éðá ïéîéé÷]å ïéîåé àîìòïéàéâñ[)  àîìòã

ïéðîæ( äùîì æîø äðù íéøùòå äàî åéîé åéäå 
 ïéãëå úáéäéúà äøåú äéãé ìòã]÷éøé[) ÷éøà (

 äåä êëå ïééçã àðìéà àåääî àùð éðáì ïééç
ää ìàøùé åáçã àìîìà" ã)æè áì úåîù ( úåøç

 ééçã àðìéà àäã úåîä êàìîî úåøç úåçìä ìò
âùá àã ìòå àúúì êéùî äåä" øùá åäéàã í

ìî àîéé÷ ä]à÷øàì[) à÷çøúàì ( ééçã àçåø
 ïðéðú àã ìòå àìéòì ãéçà àúúì ãéçà íâùá

ùéðëúà àìà úéî àì äùî  
  çì/à  
 שהרי .ללבנה מאיר והיה העולם מן

 לא העולם מן שנאסף גב על אף ,השמש
 .משה כך ,ללבנה ומאיר נכנס אלא ,מת
 במשיכת ,"בשר הוא בשגם" ,אחר דבר

 הבשר להיות חוזר ,רב זמן אדם בבני הרוח
 במעשי ולהשתדל הגוף אחר להמשך
  .הזה העולם

 àùîù àäã àøäéñì øéäð äåäå àîìòî
òà" ìàò àìà úéî àì àîìòî ùðëúàã â

 àåä íâùá øçà øáã äùî êë àøäéñì øéäðàå
äáø àðîæ àùð éðáá àçåøã åëéùîá øùáâ 

 àôåâ øúá àëùîúàì øùá éåäîì øãäúà
àîìò éàäã ïéãáåòá àìãúùàìå:  

 שנתקנו הדורות כל ,רבי יצחקאמר 
 כך אחר .וחסידים צדיקים כולם ,משת

 )וחכמה( מנותוא ולמדו ,והולידו התפשטו
 שבא עד .ובחרבות מחיםובר כלותל העולם

 דולעב ,העולם תיקון להם והתקין נח
 היו לא בהתחלה שהרי ,הארץ את ולתקן
 ,זה את הצטרכו כך אחר ,וקוצרים זורעים
 אלעזר רבי. "' וגוארץה ימי כל עוד" שכתוב

 עולם לתקן הוא ברוך הקדוש עתיד ,אמר
 ימים שיאריכו כדי אדם בבני רוח ולהתקין
 ימי העץ כימי כי" שכתוב זהו .לעולמים

 ומחה לנצח המות בלע" וכתוב ,"' וגועמי
 עמו וחרפת ,פנים כל מעל דמעה אלהים 'ה

 כאן עד". דבר 'ה כי הארץ כל מעל יסיר
 תיקון והלאה מכאן ,ריםוביהד נתקנו

  .הפרשה

 úùî åììëúùàã ïéøã ìë ÷çöé éáø øîà
éãéñçå é÷éãö åäìëã åãéìåàå åèùôúà øúáì 
 àúåðîåà åôéìåàå)àúîëçå ( äàöùì àîìòã

ïéôééñå ïéçîåøáä ïåì ïé÷úàå çð àúàã ãò 
 àîìòã àðå÷úå àäã àòøà àð÷úàìå çìôîì

 åëéøèöà øúáì ïéãöçå ïéòøæ ååä àì àúéîã÷á
ã éàäì áéúë)áë ç úéùàøá ( õøàä éîé ìë ãåò

åâå 'á÷ ïéîæ øîà øæòìà éáø" àîìò àð÷úì ä
 ïéîåé ïåëøåéã ïéâá àùð éðáá àçåø àð÷úàìå

ää ïéîìòì" ã)áë äñ äéòùé ( éîé õòä éîéë éë
åâå éîò ' áéúëå)ç äë íù ( çöðì úåîä òìá

åäé äçîå"éäìà ä" úôøçå íéðô ìë ìòî äòîã í
àä ìë ìòî øéñé åîòåäé éë õø"øáã ä] ò" ë

                                                                                                                                                                                     

א אלא העיקר מהמלכות "כות ובאים בבני אדם לא יהיה להם הארה מזל כשיוצאים הנשמות מהמל"ר א
 ).מ"מ(

 ).הערת הזוהר(א "לקמן צח ע ב
ל הואיל דמאריכין ימים כל כך חוזרים להיות "ר). א"ד(י הגלגול להיות בשר כבראשונה "היו חוזרים ע ג

 ).א"נ(מ "א. בכל דבר וגם הרוח נעשה בשר”להם טבע עהז ע
נמצאו ביניהם צדיקים , על אף שעיקר בני הדורות הללו היו רשעים). רת הזוהרהע(ב ”לקמן נה ע ד

 ).ג"ש פח ע"הקדו(גמורים 
י לוטש נחושת וברזל ומיד שבא נח לקחם לתיקון "להכרית ולהחריב העולם ברמחים וחרבות ע ה

  ).א"ד(העולם לחרוש בהם 
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 àðå÷ú äàìäìå ïàëî ïéìéî åììëúùà
àúùøôã[:  

  úéùàøá:  
 שכשברא ,שנינו הרי ,שמעון רבי אמר
 חקק ,העולם את הוא ברוך הקדוש

 אורות תוך האמונה סוד של בחקיקות
 וחקק למעלה וחקק ,עליונים בסודות

 עולם ועשה .אחד בסוד והכל ,למטה
 עומד וזה ,העליון עולםכדוגמת  תחתון

 ולכן .אחד ביחוד אחד הכל להיות זה כנגד
 של חקיקות חקק הוא ברוך הקדוש
 את ברא ובהם ,ולמטה למעלה אותיות

 שהקדוש כדוגמא ,וראה ובא. העולמות
 את ברא גם כך ,העולם את עשה הוא ברוך
 כאדם והמה" ,ואמר פתח .הראשון אדם
 הוא ברוך הקדוש שהרי, "' וגוברית עברו
 אותו וברא ,עליונות בעטרות אותו עטר

 ,בכל שלם להיות העולם של צדדים בששה
 כשנברא שהרי ,מלפניו ופחדו וחרדוכולם 

 מסתכלים והיו ,עליונה בדמות נברא אדם
 .מלפניו ופוחדים חרדיםו דמות באותה

 עדן בגן הוא ברוך הקדוש הכניסֹו כך ואחר
 והיו ,עליונים בעדונים שם להתעדן
 משמשיםו אותו בביםסו עליונים מלאכים

 בא .רבונם סודותהיו מודיעים לו ו ,לפניו
 הכניס הוא ברוך שהקדוש בשעה ,וראה
 כל משם ומסתכל רואה היה ,עדן לגן אותו

כל החכמה כדי לדעת ו העליונים הסודות
  .רבונוולהסתכל בכבוד 

á÷ àøá ãëã ïðéðú àä ïåòîù éáø øîà" ä
àîìòàóéìâ áàúåðîéäîã àæøã éôåìéâá â â å

ïéøéäèãàìéòì óéìâå ïéàìò ïéæøá äàúúì óéìâå å 
äàúú àîìò ãéáòå àãç àæøá àìëåæ àðååâë 

äàìò àîìòãç àìë éåäîì àã ìéá÷ì íéà÷ àãå 
á÷ êë ïéâáå àãç àãåçéá ãç"ôéìâ óéìâ äéè 

 éæç àúå ïéîìò àøá åäáå àúúå àìéò ïååúàã
á÷ ãáòã àðååâë" äéì àøá éîð éëä àîìò ä

úô äàîã÷ íãàì øîàå ç)æ å òùåä ( äîäå
åâå úéøá åøáò íãàë 'á÷ àäã" äéì øèòà ä

 àîìòã ïéøèñ úéùá äéì àøáå ïéàìò ïéøèòá
 äéî÷î ïìçãå ïàòæ àìëå àìëá íéìù éåäîì
 äàìò àð÷åéãá éøáúà íãà éøáúà ãë àäã
 ïéìçãå ïàòæå àð÷åéã àåääá ïìëúñî ååäå

á÷ äéì ìéòà øúáìå äéî÷î" ïãòã àúðâá ä
àðãòúàì ïéëàìî ååäå ïéàìò ïéðåãòá ïîú 

 ïåäéøîã ïéæøå äéî÷ ïéùîùîå äéì ïéøçñ ïéàìò
 äéì ìéòàã àúòùá éæç àú äéì ïéòãåà ååä

á÷" ìë ïîúî ìëúñàå éîç äåä ïãòã àúðâì ä
 àìëúñàìå òãðîì ïéâá àúîëç ìëå ïéàìò ïéæø

äéøîã àø÷éáé   
  

 ,למעלה הם מדורים היכלות שבעה
 ושבעה .ונההעלי האמונה סוד שהם

ïåðéà ïéøåãî ïéìëéä äòáùàéàìéòì áéïåðéàã  
 ïåðéà ïéìëéä äòáùå äàìò àúåðîéäîã àæø

                                                           

 .סוף הספר אריכות בשביבי נוגה' עי). מ"מ(עולם האצילות ' פי א
 ).מ"מ(רזא דמהימנותא ' ב אותיות שנק"א שערים שהם כ"חקק העולמות בכח חקיקית רל ב
חקק בחקיקות סוד האמונה באורות העליונות ). מ"מ(רזאדמהימנותא ' חקק בחקיקת הספירות שנקר ג

  ).א"ד(
 כמה ה ואמר טהירין לשון רבים לפי ששי בו"ס ב"פירוש תוך הטהירו עילאה שהוא הויר הזך שעשה א ד

גו טהירין ' פי). א"ד(תוך האורות בסודות העליונות שבאצילות ). מ"מ(מיני עולמות שהם זכים ונעלמים 
 ).א"נ(ב "הרש. סודות עליונים' תוך הטהירו חקק בחקיקות האותיות והספי

 ).מ"מ(אצילות  ה
 ).מ"מ(ע "חקק בי ו
 ).מ"מ(ע "בי ז
 ).מ"מ(עולם האצילות  ח
 ).א"ד(על ידם יסד העולם חקק חקיקות האותיות ש ט
 ).א"ד(ב ותקון כא דף נב "ויקהל רב ע י

 ).ב"צ כז ע"א על ספד"בהגר ( נקראין מדוריןא"דסטהיכלות ' פי יא
 ).מ"מ(ע העליון "בג יב
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 אחד שהם כדוגמתם[ למטה הם היכלות
 הם היכלות של מדורים שבעה .אחד כנגד

כדוגמא  ששה והם ,שלמעלה כמו ]למטה
 וכל .למעלה הוא וגנוז טמיר ואחד ,עליונה

 ההיכלות שכל משום ,עליון בסוד הם אלה
 בהם ויש ,שלמעלהכדוגמא  בהם יש הללו

 של בדמות כולל להיות ,שלמטהכדוגמא 
 ,שלמטה הסוד של ובדמות שלמעלה סודה

 רשושג ולאחר. אדם של דיורו היה ובהם
 אותם התקין הוא ברוך הקדוש ,עדן מגן

 כראוי בהם להשתעשע הצדיקים לנשמות
 ואחד אחד וכל ,העליון הכבוד של מזיו

 שלמטהכדוגמא ו שלמעלהכדוגמא  התתקן
  .שפרשנו כמו

àúúìà) ]ð"à [ ãç ìéá÷ì ãç ïåäìã àðååâë
àúúì ïåðéà ïéìëéäã ïéøåãî äòáù ( àðååâë

àìéòìãá øéîè ãçå äàìò àðååâë úéù ïåðéàå 
æéðâåâäàìò àæøá ïåðéà ïéìà ìëå àìéòì åäéà ã 

àìéòìã àðååâë åäá úéà ïéìëéä éðä ìëã ïéâáä 
åäá úéàåååâë  àð÷åéãá ìéìë éåäîì àúúìã àðå

àúúìã àæøã àð÷åéãáå àìéòìã àæøãæ äåä åäáå 
 ïãòã àúðâî êøúúàã øúáìå íãàã äéøåéã

á÷ ïåì ïé÷úà" àé÷éãöã ïåäúîùðì ä
åäá àòùòúùàìç àø÷éã àåéæî éæç à÷ãë 

 àìéòìã àðååâë ï÷úúà ãçå ãç ìëå äàìò
àðîé÷åàã äîë àúúìã àðååâëåè:  

 למטה נתקן שהוא מקום .ראשון היכל
 תעוררוה והרי .שלמעלה כמו להיות

 שהוא כמוהם  עדן גן הנהגותש החברים
 סתר תוך לבפנים נתקן שהוא( ,עליון בסוד

א "נ .מכל סתוםו גנוז שלמטה הסוד של
 ולא )מהכלנסתם ו לבפנים נתקן והוא

 הצדיקים לנשמות פרט ,העין בו שולטת
  להיות

äàîã÷ àìëéäéì ï÷úúî åäéàã øúà àúúàé 
 àééøáç åøòúà àäå àìéòìã àðååâë éåäîì
 äàìò àæøá åäéàã äîë ïãòã àúðâã éñåîð

)]ð"à [åâì ï÷úî åäéàã] åâì[ àæøã àøéîè åâ 
ìëî íéúñå æéðâ àúúìã( ]ð" åäéàå àà åâì ï÷úú

àìåëî íéúñå[ øá àðéò äéá àèìù àìå 
éåäîì àéé÷éãöã ïåäúîùð  

  çì/á  

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ע התחתון "בג א
ב משם ולהלאה ובפרשת פקודי עולמתן דשכינה נערות "היכלין לעילא אותן שחשיב בדף מא ע' ל ז"ר ב

א והן אותן שבתוך המדורין שבתוך ארץ של כסא הכבוד "היכלין לתתא אותן שחשיב בדף מא ע' וז, אסתר
 ). יהל אור(

 ).מ"מ(ק "הנקרא קה' היכל הז ג
כ "וכל אינון היכלין ג. ל"ר כנ"ק וחד עלאה הוא נגד בינה כוללת ג"ל שית היכלין התחתונים הם ו"ר ד

כ "והיכלות שבמדורין של ארץ עלאה ארץ החיים הן היכלין ג. ע התחתון ואותן הן שחשיב בדף לח ולט"בג
 ).יהל אור(א "ש והן אותן שחשיב דף מא ע"של מלאכים וכמש

ולכך אינם רוחניים הרבה . ע התחתון"ר קודם שחטא הם בג"היכלות אלו שהיה בהם אדה' פי ה
נא דלתתא שהוא עולם הזה אבל היכלות אלו יש בהם גוונין דלעילא ויש בהם גוו, ע עליון"בהיכלות של ג

 ).מ"מ(
  ).א"ד(שיש בהן מציורי עולם העליון ועולם התחתון  ו
ע "ע אית בהו כגוונא דרקיעין דאצילו תוהיכלין דבריאה וכן בהיכלין של ג"ל שאותן היכלין שבג"ר ז

 ).יהל אור(העליון 
 ).מ"מ(ע של מטה "ר הם בג"ההיכלות שהיה בהם אדה ח
 .אריכות ביהל אור' עי ט
כי כאן היכל הראשון עטרת היסוד , וכאן אינן כסדר היכלות דלקמן) התחתון(ע "חשיב היכלות שבג י

ע "היכלות אלו הם בג). יהל אור(מלכות צדק ושם גירי הצדק תחת כנפי השכינה דעאל בברית עטרת היסוד 
' אמנם עי, כלות דעשיהוהם הי). א"נ(י "גכ. ע העליון"היכלות כמו שיש בג' ע התחתון יש בו ז"דג. של מטה

פקודי רמה ' ובפ, א דבריאה"ב איתא דהם היכלות דאו"ושם מא ע, ב דהמה היכלות דיצירה"לקמן מא ע
וכל אלו הם . דאצילות' ב איתא דהם היכלות דנוק"ולעיל כג סע, ן דבריאה"א איתא דהם ההיכלות דהזו"ע

שער כסא הכבוד ' ועי. ב"ובציור עולמות פ' ע פרק ד"ח שער דרושי אבי"ש בע"בסוד יושר ולא עגולים וכמ
) ב"ב סב ע"ה ח"וכן הוא בדע, ו"לש(הדרת מלך סימן קכט ' ועי. ב"י דף יט ע"ובמאמרי רשב, ו"ב ופ"פ

והוא בהיכלות אשר כאן , ע"אמנם יש בו עניינים הנוגעים לעולמות בי, שעיקר לימוד הנסתר הוא באצילות
  ).א נז עג"ה ח"דע(ביצירה ועשיה מקצר מאד אם כי בעניין ההיכלות אשר , ובפקודי

 .יהל אור' עי יא
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 משם ולהסתכל ולמטה למעלה חקוקים
 ואלה. שלמעלה ענוגתוב רבונם בסוד
 רבונם כבוד החליפו שלא צדיקים אותם
 חיל אשת" כתוב .אחרת יראה בשביל

 סוד האמונה להדבק בן אדם ,"ת בעלהעטר
 לימין יסטה ולא ,תמיד ממנו ולפחד ברבונו

 אדם בן ילך שלא בארנו והרי .ולשמאל
 .ם"זנוני ת"אש שנקראת אחרת יראה אחר
 מנכריה זרה מאשה לשמרך" כתוב ולכן

  ". החליקה אמריה

 àæøá ïîúî àìëúñàìå àúúå àìéòì ïôéìâ
 àé÷éãö ïåðéà ïéìàå àìéòìã àâåðòáå ïåäéøîã
 àøçà àìçã ïéâá ïåäéøîã àø÷é åôìçà àìã

 áéúë)ã áé éìùî ( àæø äìòá úøèò ìéç úùà
 àìçãìå äéøîá ùð øá à÷áãúàì àúåðîéäîã

 àðéîéì éèñé àìå øéãú äéðî àäå àìàîùå
àøçà àìçã øúá ùð øá êäé àìã àðîé÷åàà 

ùà éø÷àã"éðåðæ ú"íá áéúë êë ïéâáå )ä æ íù (
ä÷éìçä äéøîà äéøëðî äøæ äùàî êøîùì:  

 ,עליון סוד של בדמות עומד זה היכל
 מן יוצאות הצדיקים נשמותר שאשכ בגלל

 הללו ההיכלות לתוך נכנסים ,הזה העולם
 יושבים )סיםנכנ( ושם ,שלמטה עדן שבגן

 שצריכה זמן אותו כל ואחד אחד כל
 יש והיכל היכל ובכל. שם לשבת הנשמה

דמויות ו ,שלמעלה )עליון(כדוגמא דמויות 
 מתלבשת ושם ,שלמטה )למטה(כדוגמא 

 ,הזה העולם שלכדוגמא  בלבושים הנשמה
 עד ,שצריכה זמן אותו כל שם ומתעדנת

 .ראויכ עליון למקום לעלות הזמן שמגיע
 רואה ,בו שהתלבשה בגד אותו ךומתו

  .רבונם בכבוד להסתכל עליונותדמויות 

 ïéâá äàìò àæøã àð÷åéãá íéà÷ àã àìëéä
 ïéìàò àîìò éàäî é÷ôð àé÷éãöã ïéúîùð ãëã
 ïîúå àúúìã ïãòã àúðâá éã ïéìëéä ïéìà åâ

)ïéìàò (]ïéáúé[ àðîæ àåää ìë ãçå ãç ìë 
 àìëéä ìëáå ïîú áúéîì àúîùð àëéøèöàã

å àìëéä]úéà[ àðååâë ïéð÷åéã )äàìò (]àìéòìã[ 
 àðååâë ïéð÷åéãå)äàúú (]àúúìã[ ïîúå 

 àîìò éàäã àðååâë ïéùåáìá àúîùð úùáìúà
 ãò úëéøèöàã àðîæ àåää ìë ïîú úðãòúàå
 êéøèöàã äîë äàìò øúàì à÷ìñì àðîæ éèîã

àðàî àåää åâîåâ úàîç äéá úùáìúàã 
øîã àø÷éá àìëúñàì ïéàìò ïéð÷åéãäéïå   

 עליונים מאורות יש הזה בהיכל
 שהתגירו הגרים אותם נשמות ,להסתכל
 בכבוד להסתכל שם ונכנסות שם עומדות
 של אחד בלבוש שם ומתלבשות ,העליון

 סובב ואותו היכל מ.ר שמאיר ולא מאיראו
 אחד פתח הוא ושם, וזהב טובה מאבן
 מסתכלים משם ,הגיהנם פתח כנגד שיורד

 שלא "נ. ישראל לש( רשעים אותם בכל
 בברית נכנסו שלא )זרה עבודה עובדי

 מלאכי אותםעל ידי רשו ווג ,הקדושה
 והם .שדולקת באש אותם שטורדים חבלה
 ושלש. רוישהתגי על ושמחים רואים
 עליון אור מתוך מוארים ביום פעמים

 עובדיה ומעליהם ,שם ומשתעשעים
 ,רוישהתגי הגרים ושאר הגר ואונקלוס
 להעלות כשזוכים להלמע וזכדוגמא 

 àìëúñàì ïéàìò ïéøåäð úéà àìëéä éàäá
)å(ïéøåéâ ïåðéàã ïåäúîùðã ïîú ïéîéé÷ åøééâúàã 

 ïùáìúîå äàìò àø÷éá àìëúñàì ïîú ïéìàòå
 øéäð àìå øéäðã àøåäðã àãç àùåáìá ïîú
 ïîúå àáäãå àáè ïáàî àô÷î àìëéä àåääå

úô ìá÷ì úéçðã àãç àçúô åäéà íðäéâã àç
 éáééç ïåðéà ìëá ïìëúñî ïîúî)ìàøùéã (

]ïéîò øàùã [>ò éãáåòã"æ< úéøáá åìàò àìã 
 àùéã÷ àîéé÷>åëøúúàå <)åëøçúàå(ä ïåðéàá 

 ïåðéàå ÷éìãã àøåðá ïåì éãøèã äìáç éëàìî
 àîåéá ïéðîæ úìúå åøééâúàã ìò ïàãçå ïàîç
 àìéòå ïîú ïòùòúùîå äàìò åøéäð åâî ïéøäð

ïåäðîå ]òäéãáå[ ïéøåéâ øàùå àøåéâ ñåì÷ðàå 

                                                           

  ).א"ד(ם "שלא יחליפו אמונתם הקדושה בשביל יראה אחרת של עכו א
 .מ"דס' נוק' א שזה בחי"לקמן קמח ע' עי ב
  ).א"ד(אותו מלבוש  ג
ור א(כן בהיכל זה פתח ושער לגיהנם ' וכמו שלמטה מהמלכות הם הקלי' גרים מקומם במלכות וכו ד

 ).א' ה סי"יקר ש
 ).א"ד(ונתגרשו  ה
  ).א"ד(ולמעלה מהן  ו
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à÷ìñì ïàëæ ãë àìéòì àã àðååâë åøééâúàã   .שם להתעטר נשמתם
ïîú àøèòúàì ïåäúîùð:  

 מההיכל לפנים עומד זה היכל .שני היכל
 לתוך סמוך הוא הפתח( וזה ,הזה הראשון
 של )למערה סמוך היכל א"נ. המערה
 .מהראשון יותר מאיר הזה וההיכל ,האבות

. אותו מקיפותש יקרות אבנים כל יש כאן
 מכל כלול אחד אור יש הזה ההיכל בתוך

 .למטה מלמעלה מאיר והוא ,צבעיםה
 יסורים שסבלו אלו עומדים הזה בהיכל

 והיו ,להתקן כדי הזה בעולם וחלאים
 היו ולא ,יום כל לרבונם ומשבחים מודים

 לפנים. לעולמים תפלותיהם מבטלים
 הזה עומדים כל אלו שמקדשים מההיכל

 יהא אמן ועונים ,רבונם םֵש הכח בכל
 הם ואלה ,הכח בכל מברך רבא שמיה

 ואותו .הזה בהיכל ולפנים לפני עומדים
 מאותו .להם מאירצבעים ה כל שכולל אור

 אחרים מאורות ורואים עומדים האור
 ומעליהם ,בתוכם נאחזים ולא שנאחזים

יורד ו ביניהם ועומד נכנס שהוא משיח
 ונכנס הזה מההיכל נוסע הוא, עליהם
  .השלישי בהיכל

àðééðú àìëéäà éàäî åâì àîéé÷ àã àìëéä 
 éàäå äàîã÷ àìëéä)]ð"à [ êéîñ åäéà àçúô

àúøòî åâì (]ð"àúøòîì êéîñ àìëéä à[ ïäáàã 
 ïéðáà ìë úéà àëä äàîã÷î øéäð àìëéä éàäå

éàäã åâá äéì ïô÷îã ïéøé÷éá åøéäð úéà àìëéä 
àìéòî øéäð åäéàå ïéðååâ ìëî ìéìë ãç àúúì 

 ïéòøîå ïéøåñé åìáñã ïåðéà ïéîéé÷ àìëéä éàäá
 ïçáùîå ïãåî ååäå àð÷úúàì ïéâá àîìò éàäá
 åäééúåìö ïéìèáî ååä àìå àîåé ìë ïåäéøîì
 ïåðéà ìë ïéîéé÷ àìëéä éàäî åâì ïéîìòì

ïîà åáéúàå ïåäéøîã àîù àìéç ìëá ïéùã÷îãâ 
 ïåðéà ïéìàå àìéç ìëá êøáî àáø äéîù àäé

ì ïéîéé÷ åâ]éàä åâá) [éàäá åâì( àåääå àìëéä 
 ìéìëã àøåäð)á( åøéäð àåääî ïåì øéäð ïéðååâ ìë

 àìå ïãçàúàã ïéðøçà ïéøåäð ïàîçå ïéîéé÷
çéùî ïåäðî àìéòå åäééåâá ïãçàúàã åäéàã 

 éàäî ìéèð åäéà ïåì úéçðå åäééðéá íéà÷å ìàò
äàúéìú àìëéäá ìàòå àìëéää   

 ביםוכא חלאים בני אותם כל ושם
 רבן בית של תינוקות אותם וכל ,קשים
 העצובים אותם וכל ,ימיהם השלימו שלא

 והיו )ושפכו( ,המקדש בית חרבן על
 באותו עומדים כולם .דמעות שופכים

 מההיכל ונוסע, אותם מנחם והוא ,היכל
   .הרביעי בהיכל ונכנס הזה

ïéáàëå ïéòøî éðá ïåðéà ìë ïîúååøéúé æìëå ç 
 éáã é÷ãøã ïåðéà ìëå ïéîåé åîéìùà àìã ïáø

àùã÷î éá áåøç ìò ïéáöòã ïåðéàè) åãéùåàå (
]ïéãùåà ååäå[ àìëéä àåääá ïéîéé÷ ïåäìë ïéòîã 

 ìàòå àìëéä éàäî ìéèðå ïåì íçðî åäéàå
 äàòéáø àìëéäá  

 וכל ,וירושלים ציון אבלי אותם כל ושם
 עובדי העמים שאר ידי על שנהרגו אותם

  ,הובוכ שוהה והוא ,ם"עכו

 ïåðéà ìëå íìùåøéå ïåéö éìáà ïåðéà ìë ïîúå
åëòò ïéîò øàùã éìåè÷"éëáå éøù åäéàå í  

  èì/à  
 ,דוד זרע של נשיאים אותם כל ואז
 מתחיל. אותו ומנחמים בו אוחזיםכולם 

åäìë ãåãã àòøæã ïéàéùð ïåðéà ìë ïéãëå 
 ãò éëáå úåðééðú éøàù äéì ïéîçðîå äéá ïãéçà

                                                           

 ).יהל אור(יסוד ). אור יקר(הוד  א
á  éàä)øåà ìäé.( 

  ).א"ד(ועונין אמן  ג
 ).אור יקר(משיח הולך בכל ההיכלות  ד
 ).יהל אור(ה "נו). אור יקר(נצח  ה
 ). א"ד(בני חולין ומכאובין  ו
 .)יהל אור(' הני ברכי דשלהי מינייהו ותקע כף ירך כו ז
ç  ìäéá úåòîùî ùé@äàáä äøåùì íãå÷ äæù øåà. 

 ).יהל אור(' והה' ה כידוע באלף הד"כ בנו"ג ט
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 ונאחז ,קול שיוצא עד ,ובוכה שניה פעם
 עד שם ושוהה למעלה ועולה קול באותו

 כמה עמו יורדים ,וכשיורד .חדש ראש
 ,היכלות אותם לכל מאירים וזיוים אורות

 ובני ההרוגים אותם לכל ואור ורפואה
 ואז. המשיח עם שסבלו ומכאובים חלאים

 כל ורשומים חקוקים ושם ,מעיל לובש
 עובדי העמים שאר של הרוגים אותם

 מעיל ואות ועולה , מעילובאות ם"עכו
 של ןהעליומעיל ה תוך שם ונחקק ,למעלה
 שוללב עתיד הוא ברוך והקדוש ,המלך
 בגוים ידין" שכתוב ,עמים ולדון מעיל ואות
 ,בא ומנחם אותםש עד ".יותוגו מלא

 ,להתעדן ועדונים מאורותויורדים עמו 
 אחד כל ,עמו ומרכבות מלאכים וכמה
 )מלבוש ואחד אחד כל וביד( במלבוש ואחד

 ,ההרוגים נשמות אותם כל בהם להתלבש
 עולה הואש זמן אותו כל מתעדנים ושם
 תוך עומדים הזה מההיכל לפנים. ויורד
 ממונים גדולים עשרה אותם עליונה דרגה

 עולים וכולם .וחבריו עקיבא רבי )כמו(
 ומאירים שלמעלה אספקלריה תוך בעליה

 לא עין" כתוב עליהם ,עליון כבוד בזיו
  ".לו למחכה יעשה זולתך אלהים ראתה

ãçàúîå ÷éôð àì÷ãà àìéòì ÷éìñå àì÷ àåääá 
 ïéúçð úéçð ãëå àçøé ùéø ãò ïîú éäúùàå
 ïéìëéä ïåðéà ìëì ïéøäðî ïéåéæå ïéøåäð äîë äéîò

 ïåðéà ìëì àøåäðå àúååñàå]å ïéìåè÷[ ïéòøî éðá
àøéôøåô ïéãëå çéùîã äéîò åìéáñã ïéáåàëîåá 

 éìåè÷ ïåðéà ìë ïéîéùøå ïé÷é÷ç ïîúå ùéáì
åëòò ïéîò øàùã" ÷éìñå àøéôøåô àåääá í

àìéòì àøéôøåô àåääâ åâ ïîú ÷÷çúàå 
á÷å àëìîã äàìò àøéôøåô" àùáìàì ïéîæ ä

éîò ïãéîìå àøéôøåô àåäääã áéúëã ) é÷ íéìäú
å ( ïåì íéçðå àúà éã ãò úåéåâ àìî íéåâá ïéãé

ãòå ïéøåäð äéîò ïéúçðå äîëå àðãòúàì ïéðå
 äéîò ïéëéúøå ïéëàìî] àùåáìîá ãçå ãç ìë

ð"àùåáìî ãçå ãç ìëã àãéáå à) [ ãç ìëáå
àùåáì( ïéúîùð ïåðéà ìë åäá àùáìúàì 

 åäéàã àðîæ àåää ìë ïéðãòúî ïîúå ïéìåè÷ã
 àâøã åâ éîéé÷ àìëéä éàäî åâì úéçðå ÷éìñ

 ïðîî ïéáøáø äøùò ïåðéà äàìò)ïåâë ( éáø
å àáé÷ò åâ å÷éìñá é÷ìñ åäìëå éåøáç

 äàìéò àø÷é åéæá ïéøäðå àìéòìã äàéøì÷ôñà
 áéúë åäééìò)â ãñ äéòùé ( äúàø àì ïéò

éäìà"åì äëçîì äùòé êúìåæ íä:  
 קיימים כל אותם בעלי החמישי בהיכל

 התנחמו מחטאיהם ששבו שלמה תשובה
 אותם וכל( ,בטהרה יצאה ונשמתם בהם
 רבונם שם שקדשו אלו וכל )תשובה בעלי

 הזה ההיכל ובשער .מות עליהם וקבלו
 שהקדוש ,יהודה מלך מנשה עומד )פתח(

 לו וחתר שלמה בתשובה קבלו הוא ברוך
 עומדים זה מהיכל ולפנים .לקבלו חתירה

 שנשמתם החזק תשובה בעלי אותם כל
 .מעשיהם על שהתמרמרו בשעה יצאה
 .ויום יום בכל עליון דוןיבע מתעדנים ואלו

 היכל באותו נכנס אור ביום יםפעמ ושלש
 וכל ,לו כראוי ואחד אחד כל בו שמתעדנים

 בין , חבירושל החופה של מאור נכוה אחד
 על עומד הזה ההיכל .למעלה בין למטה

 ïåäéøàî ïåðéà ìë ïéîéé÷ äàùéîç àìëéäá
 åîçðúà ïåäéàèçî åáúã àúîéìù àúáåéúã

 åéëãá åäééúîùð ú÷ôðå åäá)]ð"à] [åéëøãë [ ìëå
àúáåéúã ïåäéøàî ïåðéà ( åùéã÷ã ïåðéà ìëå

 àòøúáå àúåî åäééìò åìéá÷å ïåäéøîã àîù
 éàäã]àìëéä[ )àçúô ( äãåäé êìî äùðî íéà÷

á÷ äéì ìéá÷ã" äéì øúçå àúîéìù àúáåéúá ä
 ìë ïéîéé÷ àìëéä éàäî åâìå äéì àìá÷ì àøéúç
 ïåäúîùðã àôé÷ú àúáåéúã ïåäéøàî ïåðéà

÷ôðú ïéìàå ïåäéãáåò ìò åøîøîúàã àúòùá 
 úìúå àîåéå àîåé ìëá äàìò àðåãòá ïéðãòúî
àìëéä àåääá ìàò åøéäð àîåéá ïéðîæ 
 ìëå äéì éæç à÷ãë ãçå ãç ìë äéá ïéðãòúîã
                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(אחר שיצא הקול מלמעלה משיח נאחז באותו הקול ועולה למעלה על ידו ' פי א
 ). א"ד(לבוש נכבד  ב
ן "פקודי שהוא ההיכלות דזו' מהיכלות דיצירה אמנם בפ' א שהוא בהיכל ד"כ לקמן מא ע"וכן אמרו ג ג

והנה שם אמרו ענין זה ) ב"י דף יט ע"ו ובמאמרי רשב"ב ופ"הכבוד פח שער כסא "ש בע"וכמ(דבריאה 
 ).ו"לש(ב "רמט ע' ש עוד בהיכל ג"ב וע"ש רמו ע"ע' בהיכל ב

ã á)ôã”å (ïéîò àúéà. 

 .שכל הלבושים שבהיכל זו המה בבחינת חשמלים, ג"א סב ע"ה ח"בהדע' ועי. אריכות ביהל אור' עי ה
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 צדיקיםאפילו ו ,תחתונים היכלות אותם
 )ההוא( לתוך להכנס יכולים לא גמורים
 עליונה דרגה וזוהי .בו דוולעמ הזה ההיכל

 שהיא החסידים לדרגת פרט ,)בו( הכל על
  .הכל על עליונה דרגה

äðî äåëð ãçåøàà àúúì ïéá äéøáçã äôåçã 
 ïåðéà ìò àîéé÷ àìëéä éàä àìéòì ïéá]ïåðéà [

>éìëéä< ïéìëé àì ïéøåîâ íé÷éãö åìéôàå éàúú 
 åâá äàìòàì)àåää (]éàä[ äéá í÷éîìå àìëéä 

 àìë ìò äàìò àâøã åäéà éàäå)äéá (]øá[ àâøã 
 éãéñçãàìë ìò äàìò àâøã åäéàã:  

 היכל הוא זה היכל .ששי היכל
 וזהו ,הכל על עליון הוא זה היכל ,החסידים

 מי אין הימין היכל .הכל על שעומד היכל
 קדושים חסידים אותם אלא בו דושיעמ

 באהבה רבונם את שאוהבים אותם וכל
 אלו כל עומדים הזה ההיכל ולפתח .רבה
 ואלה .יום בכל רבונם של יחוד חדיםישמי

 לעלות ועתידים הזה בהיכל נכנסים
 ימין ,אברהם הזה הפתח ומעל. בראשונה

 יצחק עומד אחר ולפתח .הוא ברוך הקדוש
 שלם קרבן והיה המזבח גבי על שנעקד

 אחר ולפתח .הוא ברוך הקדוש לפני
 עשר ושנים ,השלם יעקב עומד לבפנים
. ראשיהם על ושכינה ,סביבו שבטים

 שלשת תעורריםמ ,בצרה וכשישראל
 להגן השכינה את ומעוררים ,האבות
לה ומתעטרת למעלה עו היא ואז ,עליהם

  .נה על ישראליומג

 éãéñçã àìëéä àã àìëéä äàúéúù àìëéä
 àåä éàäå àìë ìò äàìò àìëéä àã àìëéä
 ïàî úéì àðéîéã àìëéä àìë ìò àîéé÷ã àìëéä
 ïåðéà ìëå ïéùéã÷ íéãéñç ïåðéà àìà äéá íé÷éã

îçøîã éàäã àçúôìå éâñ åîéçøá ïåäéøîì é
 ïåäéøîã àãåçé éãçéîã ïåðéà ìë àîéé÷ àìëéä

 ïéìàå àîåé ìëá]ïéìàò[àìëéä éàäá ) ïéìàò( 
 àçúô éàäî àìéòå àúéîã÷á à÷ìñì ïéðéîæå

á÷ã àðéîé íäøáà" àîéé÷ àøçà àçúôìå ä
 àðáø÷ äåäå àçáãî éáâ ìò ã÷òúàã ÷çöé

á÷ã äéî÷ íéìù"ì àøçà àçúôìå ä àîéé÷ åâ
 àúðéëùå äéðøçñ ïéèáù øñéøúå àîéìù á÷òé

 å÷òá ìàøùé ãëå åäééùéø ìòàøòúå ïäáà úìú 
 éäéà ïéãëå åäééìò àðâàì àúðéëùì äì éøòúîå

ìàøùéã åäééìò àðâàå àìéòì àøèòúàå à÷ìñ:  

 גם כך ,עדן בגן למטה היכלות שיש וכמו
 סוד שהם קניםומת היכלות יש למעלה

כולם  הללו ההיכלות )םאות( וכל .האמונה
 שהוא ,אחד בהיכל ומתעטרים מתקשרים

 מכלנסתם ו גנוז זה והיכל .השביעי היכל
 עומד הזה ההיכל באמצע .ההיכלות שאר
  אחד עמוד

 äîëå]ã[ éëä ïãòã àúðâá àúúì ïéìëéä úéà
 àæø ïåðéàã ïð÷úî ïéìëéä úéà àìéòì éîð

 ìëå àúåðîéäîã)ïåðéà (]éðä[éìëéä  åäìë ï
øù÷úîàìëéä ãçá ïøèòúîå ï  àìëéä åäéàã

 ìëî íéúñå æéðâ åäéà àìëéä éàäå äàòéáù
 ãç íéà÷ àìëéä éàäã àúéòöîàá ïéìëéä øàù

àãåîò  
  èì/á  

 ,םואד ,לבן , ירוק,רביםצבעים ב שהוא
 לתוך עולות הן ,עולות וכשנשמות .שחור
 בו עולה הזה ןולגו שראוי מי .הזה ההיכל

 ואחד אחד כל ,בוומי שראוי לגוון זה עולה 
  . לו כראוי

ïéàéâñ ïéðååâá åäéàãá íëåà ÷îåñ øååç ÷åøé 
 àìëéä éàä åâ ïéìàò ïåðéà ïé÷ìñ ïéúîùð ãëå
 éæçúàã ïàîå äéá ÷éìñ ïååâ éàäì éæçúàã ïàî

äéì éæç à÷ãë ãçå ãç ìë äéá ÷éìñ ïååâ éàäì:  

 כפי למדור הם הללו ההיכלות וששת
 הכל ושש .למדור אינו והשביעי ,שאמרנו

 שש ,שית ברא כתוב זה ועל ,שש של בסוד
 והכל ,למטה דרגות ושש ,למעלה דרגות

  .אחד סוד

 ïøîàãë àøåãîì ïåðéà ïéìëéä úéù ïéìàå
 àæøá àìë úéùå àøåãîì åäéà åàì äàòéáùå

]úùã) [úéùã(â áéúë àã ìòå >úéù àøá <
)úéùàøá( àúúì ïéâøã úéù àìéòì ïéâøã úéù 

                                                                                                                                                                                     

à á úàéà àìðéå ñåôãáåøéäð. 

  ).א"ד(רגלי הכסא ' מראות רבות ורומז אל ד ב
 ).מ"מ(א שמשם יונקים "ק דז"ע של מטה הם ברזא דשית שהם הו"היכלין או שבגשית ' פי ג
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àãç àæø àìëå:  
 שני ,אמר יהודה רבי בראשית ,וראהבא 
 עליון זה ,שני ובית ראשון בית ,היו בתים

 וזה עליון זה ,הם ן"ההי שני .תחתון וזה
 פותח העליון 'ב .אחד וכולם ,תחתון
 .בזה זה שכולל ,הוא שכך , לכל עברשערים
 בחשבון להכנס ראשית הוא אז ,ראשית

 בראשית ,אלעזר רבי אמר יצחק רבי. הבנין
 שכל )הדמות של( הדמות לותכל זה
 הוא" הכתוב סוד זהו ,בו כלולותדמויות ה

 בו שנראים מראה ,"'ה כבוד דמות מראה
  . שית ברא בראשית וזהו ,אחרים ששה

 ïéúá ïéøú øîà äãåäé éáø úéùàøá éæç àú
 äàúú àãå äàìò àã éðù úéáå ïåùàø úéá ååä

éää ïéøú" åäìëå äàúú àãå äàìò àã ïåðéà ï
á ãç 'òàøèñ ìëì ïéòøú àçúô äàìà éëäã 

àãá àã ìéìëã àåäá úéùàø àåä ïéãë úéùàø 
àðáùåçá àìòàìâ ]àðéðáã) [àðéðáì( ÷çöé éáø 

ìë àã úéùàøá øæòìà éáø øîà àì)àð÷åéã( 
]àð÷åéãã[ïéð÷åéã ìëã ã àæø àã äéá ïìéìë 

 áéúëã)çë à ìà÷æçé ( ãåáë úåîã äàøî àåä
åäé"ä) çë à ìà÷æçé(úàã åæéç  úéù äéá ïåæç

 úéùàøá àåä àãå ïéðøçà]àøáúéù [> àøá
úéù<ä:  

 ששה הזה במראה כשנכנסים ,בא וראה
 לגלותם עצמה ת אתמתקנ היאצבעים 

 תאמר ואם .העולם מנותוא בהם לוולפע
 ,זו מדרגה היא העולם של הזו מנותושהא
 הוא הששה של שבח ,שית ברא כתוב

  .בזה מנותוא שעושים

á ïéìàò ãë éæç àúïéðååâ úéù åæéç éàäå àéä 
 åäá ìòôîìå ïåì äàæçàì äîøâ úðé÷úà
 àúåðîåà éàäã àîéú éàå àîìòã àúåðîåà

ãàøá áéúë àåä àã àâøãî àîìòúéùæ àçáù 
éàäá àúåðîåà éãáòã åäéà úéùã:  

 עת בארץ נראו הנצנים" ,פתח יוסי רבי
 ".בארצנו נשמע התור וקול הגיע הזמיר

 שש של סוד וזה )"בארץ נראו( הנצנים"
 שש הם ואלו .שביעית והיא עליה( דרגות
 ודרגת יצחק דרגת ,אברהם דרגת ,דרגות
 נראות כולן ,ף"ויוס ז"עווב ן"ויכי ,יעקב
 זוהי "בארץ" ".בארץ נראו" שכתוב ,בארץ

 "בארץ נראו" ).ישראל ארץב קדוש עיר
 .הזו בדרגה תראולה  דמויותשאותן משום

 ,וחוזר בחמש אז שהרי ,"הגיע הזמיר עת"
 ,"םויד ולא כבוד יזמרך למען" שנאמר כמו
 שכתוב ,ששנינו כמו .מזמור נקרא ולכן

çúô éñåé éáøç) áé á øéù ( åàøð íéðöðä
øéîæä úò õøàáè òîùð øåúä ìå÷å òéâä 

 íéðöðä åðöøàá)õøàá åàøð ( úéùã àæø àåä àã
ïéâøãé )]ð"à [éàå äìò ïåðéà ïéìàå äàòéáù éä

 àâøãå ÷çöéã àâøãå íäøáàã àâøã ïéâøã úéù
éëéå á÷òéã"òåáå ï"ñåéå æ" åäìë ó)å( åæçúà

 àéä àã õøàá õøàá åàøð áéúëã àòøàá
 àùéã÷ àúø÷)õøàã] (õøàá[ìàøùé  ( åàøð

 éàäá äàæçúàì ïéð÷åéã ïåðéàã ïéâá õøàá
 øãäîå çáùî ïéãë àäã òéâä øéîæä úò àâøã

                                                           

שערי ' וכן החסדים דאימא שהם ן, א בקו ימינו ושמאלו וקו אמצעי"המוחין דאימא מתפשטים בז' פי א
 ).מ"מ(א "קצוות ז' בינה מתפשטים בה

 ).מ"מ(עילאה בתתאה ותתא הבעילאה ' ה' פי ב
 ).מ"מ(ראשית ' וזהו בראשית ב, ראשית' ולכך נק, ניןבינה היא ראשית הב' פי ג
 ).מ"מ(המלכות שכל המראות עליונים מתראים בה ' פי ד
 ).מ"מ(ק "ע בכח שית שהם הו"המלכות ברא בי' פי, בראשית ה
. 'בהאי חיזו היא מ' פי). א"ד(ש בפרדס בשער הגוונין "ששה מראות והם בחינות השש קצוות כמ ו
 ).א"נ(ב "הרש
æ á)ôã”å (úéù àøá àúéà. 

א מרמז לאברהם "הא דדריש הנצנים על האבות נרמז באתוון דהנצנים ה). א"ד(א "א ונז ע"ל א עלעי ח
' רומז ליוסף הצדיק נ' שערי בינה דמינה מתערין דינין ויצחק עיקרו דין צ' היא נ' באברהם נ' דאתוסף בו ה

רומז ' מ. א נצחד רומז ליכין הו"יו. ת יעקב שהוא חמישי ממטה למעלה וכל אחד כלול מעשר"רומז לת
 ).א"נ(שכלולה מכולם כנודע ' א ונתת מהודך עליו וכלהו נראו בארץ היינו מ"להוד הוא משה כד

 ).מ"מ(הגיע עת שהמלכות מזמרת  ט
 )הערת הזוהר(ב "גליון הרש י
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 .בראש שכינה עליו ששרתה ,"לדוד מזמור"
 ,אמר חייא רבי ".הגיע הזמיר עת" וזהו

 ,אמר אבא רבי. לשבח זמן הגיע אז שהרי
 ,יםמנסת דבריו וכל נסתם העליון עולם
כל  יום של עליון בסוד שעומד משום

 וכשברא ).מיםם של כל הָרהָר(הימים 
 ובגלל .האלו הששה את הוציא ,והוציא
 אמר ,יםומסת שכל דבריו , נסתםשהוא

 ולא ,עליונים ימים ששה ברא בראשית
 עולם שהוא משום ,אותם ברא מי אמר
 )להם( ואמר גלה כך ואחר.  נסתםעליון

 ,אותו ברא מי ואמר ,התחתון המעשה
 .התגלותל שעומד עולם שהוא משום
 ואת השמים את אלהים ברא" ,ואמר
 )סתום בדרך( וםסת ברא כתוב ולא ,"הארץ
 .גלוי עולם שהוא משום ,השמים את ברא

 שם ,ודאי אלהים ,"אלהים ברא" ואמר
 .עליון שהואנסתם ב הראשון ,בהתגלות
 מעשה תמיד להיות ,בהתגלות התחתון
 של וסוד ,ונגלה נסתר הוא ברוך הקדוש

 את" .ונגלה נסתם ,הוא כך הקדוש השם
 .למטה תחתונים שמים לרבות "השמים

 ולרבות ,שלמטה ארץ להכליל "הארץ ואת"
  .שלמעלהכדוגמא  מעשיה כל) לה(

ã äîë øîà úà)áé ì íéìäú ( ãåáë êøîæé ïòîì
 ïðéðúã äîë øåîæî éø÷à êë ïéâáå íåãé àìå

ãåãì øåîæî áéúëãàøàùã >ú< àúðéëù äéìò 
 øîà àééç éáø òéâä øéîæä úò àåä àãå àùéøá

ïéãë àäãá øîà àáà éáø àçáùì àðîæ àèî 
äàìò àîìòâ ïéâá ïéîéúñ éåìî ìëå íéúñ 

äàìò àæøá àîéé÷ãã >ìëã àîåéïéîåé ä<) >ð"à <
ïéîåø ìëã àîåø ( ïéìà ÷éôà ÷éôàå àøá ãëå

 øîà ïéîéúñ éåìî ìëã íéúñ åäéàã ïéâáå úéù
 àìå ïéàìò ïéîåé úéù àøá úéùàøá]øîà [

)øîúà( äàìò àîìò åäéàã ïéâá ïåäì àøá ïàî 
 øîàå éìâ øúáìå àîéúñ)ïì(äàúú àúãéáò å 

 àîéé÷ã àîìò åäéàã ïéâá äéì àøá ïàî øîàå
àáéäìà àøá øîàå àééìâú"íæ úàå íéîùä úà 

õøàäç áéúë àìå )íéúñ àøá( ]íéúñ çøàá[ 
 àéìâúàá àîìò åäéàã ïéâá íéîùä úà àøá

éäìà àøá øîàå"éäìà í" àîù éàãå í
 äàúú äàìò åäéàã àîéúñá äàîã÷ àéìâúàá
 êéøá àùãå÷ã àãáåò øéãú éåäîì àéìâúàá
àåä éëä àùéã÷ àîùã àæøå àéìâå íéúñ àåä 
éàúú íéîù äàâñàì íéîùä úà àéìâå íéúñè 

 àúúìã õøà àììëàì õøàä úàå àúúì
 äàâñàìå)äìàäãåáòìå  (]àäãáåò ìë[ àðååâë 

àìéòìã:  
 .שאמרנו כמו ,"ובהו תהו היתה והארץ"

 אור לה שאין העליונה ארץ זו "והארץ"
 היתה כבר בהתחלה "היתה" ,עצמה משל

 "היתה" ," וחושךובהו תהו"עכשיו ו ,כראוי
 ,עצמה את הקטינה כך אחר .דוקא

 וחושך ובהו תהו" .אורה את והקטינה
 שנתקנו העולם יסודות ארבעה ,"ורוח...

 åäáå åäú äúéä õøàäå)á à úéùàøá (
 ïøîà÷ãë>õøàäå<äàìò õøà àã é äì úéìã 

 à÷ãë úåä øáë àúéîã÷á äúéä äîøâî àøåäð
 à÷ééã äúéä êùçå åäåáå åäú àúùäå úåàé

]å[äîøâ úøéòæà øúáìàéð úøéòæàå  åäú àøåä
 åììëúùàã àîìò éãåñé òáøà çåøå êùçå åäáå

                                                                                                                                                                                     

ז "ס פסחים קי"אמנם בש(מ "ל קודם שהתחיל לומר לאפוקי לדוד מזמור שרתה אחר שהתחיל א"ר א
 ).א"נ(ן "מאי). 'להלן בגליון בדף סז א'  ועי.ש"אמרו איפכא ע

 ).מ"מ(ל עת הזמיר הגיע לא קאי על המלכות אלא הגיע עת שמזמרים התחתונים "ח פליג וס"ר ב
 ).מ"מ(בינה  ג
 ).מ"מ(רזא וכשם שהוא סתום כך היא סתומה ' הוא יסוד דאא שנק ד
 .א שם יום דכלהו יומין"ב וגר"ז עה ע"תיקו' ועי). מ"מ(בינה  ה
 ).מ"מ(ע "בי ו
 ).מ"מ(המלכות שנקראת אלהקים ' פי ז
 ).מ"מ(ע "ן דבי"הם זו ח
 ).מ"מ(השמים שבעולם הזה ' פי ט
 ).מ"מ(מלכות  י

 ).מ"מ(שקטרגה הלבנה וחזרה בסוד נקודה ' ביום ד' פי יא
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 ,שאמרנו כפי "הארץ ואת" ,אחר דבר. בה
 בכמה נעשתה שהיא שלמטה ארץ לרבות

 .שלמעלהכדוגמא  הכל ,)אורות( מדורים
 וחושך ובהו תהו היתה והארץ" וזהו

 ,ארץ :הארץ מדורי םאות אלו ,"ורוח...
 וגדול ,תבל ,ארקא ,ציה ,נשיה ,גיא ,אדמה

  והוא" שכתוב ,תבל שבכלם

 äàâñàì ïøîà÷ãë õøàä úàå øçà øáã äá
àúúìã àòøàà äîëá úãéáòúà åäéàã 

>ïéøåãî<) >ð"à <ïéøåäð ( àãå äàìò àðååâë àìë
êùçå åäáå åäú äúéä õøàäå àåäá ïéìà çåøå 

àòøà éøåãî ïåðéàâäéö äéùð àéâ äîãà õøà ã 
ù ìåãâå ìáú à÷øà áéúëã ìáú íìåëá) íéìäú

è è (àåäå  
  î/à  

 מהי ,יוסי רבי אמר". בצדק תבל ישפט
 כמו ,הגיהנם מקום זהו ,לו אמר .ציה

 כתוב זה וסוד ,"וצלמות ציה" שנאמר
 זה ".תהום פני עלוחושך " )במלת( )שכתוב(

 של המקום ,"ציה" זהו .הגיהנם מקום סוד
 מחשיך שהוא ,שאמרנו כפי ,המות מלאך

 חושך של מקום וזהו .הבריות יפנ את
 בה נראה שלא ה"נשי זה "תהו. "עליון

 זה ועל ,מהכל שנשכח עד כלל מראה
 שלא מקום ,ארקא זו "ובהו" .נשיה נקראת
 ורוח" .גיא זה ,אמר חייא רבי .נשכח

 מרוח זוןישנ תבל כנגד זה ,"מרחפת אלהים
 יש וז כדוגמא. כאחד הוא והכל ,אלהים
 למעלה הם מדורים שבעה ,העליונה לארץ
 מלאכים המדורים ובכל ,דרגה על דרגה

 והכל .למטה גם כך .אלה על אלה עליונים
 שבעה .אחד הכל להיות בזה זה אחוז

 העליונה ארץה וזו ,למעלה הם מדורים
 לםוובכ ,בה עומדים וכולם ,אותם אוחזת
 ,הוא ברוך להקדוש תותשבח נמצאת
 הז נפרדים ומקומות ,מזו זו נפרדות דרגות

  .מזה

 àåä ïàî éñåé éáø øîà ÷ãöá ìáú èåôùé
à äéö"ìä øîà úàã äîë íðäéâã øúà àåä àã 

 àæøå úåîìöå äéö)úìîá áéúë àã( ]áéúëã[ 
 íåäú éðô ìò êùçå)á à úéùàøá ( øúà àæø àã

 úåîä êàìîã øúà äéö àåä àã íðäéâã
 àãå àúééøáã åäééôðà êéùçî åäéàã ïøîà÷ãë

äú äàìò êùçã øúà àåä"éùð àã å" àìã ä
àìëî éùðúàã ãò ììë åæéç äá àééæçúàå ìòå 

 àìã øúà à÷øà àã åäáå äéùð éø÷úà àã
éùðúàæéäìà çåøå àéâ àã øîà àééç éáø " í

 úôçøî]àã[éäìà çåøî ïæúàã ìáú ìá÷ì " í
 äàìò õøàì úéà àã àðååâë àåä ãçë àìëå
 àâøã ìò àâøã àìéòì ïåðéà ïéøåãî äòáù

î ïéøåãî åäìëáåïéìà ìò ïéìà éàìò éëàìç éëä 
 ãç àìë éåäîì àãá àã ãéçà àìëå àúúì éîð
 äàìò õøà àäå àìéòì ïåðéà ïéøåãî äòáù
 àîéé÷ ïåäìëáå äá ïéîéé÷ åäìëå ïåì úãéçà

á÷ã àúçáùåú" àã ïî àã ïùéøô ïéâøã ä
àã ïî àã ïùéøô ïéøúàå:  

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(מלכות ' כגוונא עילאה פי, מדורין כמו המלכות' לרבות ארץ הלזו שיש לה ז' פי א
 ).ג"ז קיא ע"א על תיקו"בבהגר(ורש הגבורה חשך ש ב
, היא מלכות, ולפירוש ראשון והארץ היתה תהו, מנייהו' מדורין ונקיט קרא ד' והארץ הלזו יש בה ז ג

  ).מ"מ(א היא הארץ שלנו "ולפי ר
ב במה שחסר משם ”ב לעיל לז ע"והסדר האמיתי ארץ אדמה ארקא גיא נשיה ציה תבל והם סדר א

  .ו"ד מט"י פ"ס' עי). א"ד) (ב"הרש. 'והוא בסימן ט(
  ).ג"ז קיא ע"א בתיקו"בהגר(חשך שורש הגבורה  ד
 ).א"נ(מ "א. גיהנם' ה עם האותיות בגי"רמז צי ה
, עד שיש שם ימים רבים ונעשה כאחד מהם, אין רואה בה חיזו כלל, פירוש אם יורד שום אדם לשם ו

אמר אתר דלא אתנשי לפי שאינה תחתונה , לתבלאבל בארקא הסמוכה , מפני שהיא תחתונה יותר מארקא
 ).מ"מ(כנשיה 

 ).א"ד(מקום שאין השכחה שולט שם  ז
 והם ,השבעה היכלות של הקליפות אשר בעולם היציר'  הם בחי, פהכרים מדורין הנזה השבעח

 הם נקראים , פקודיתבפרש'  אבל שבעה היכלית הקליפית אשר בעולם הבריאה הנז.הנקראים מדורין
 ).י"שער מאמרי רשב (ין דמסאבותא ואינן נקראים מדוריןהיכל
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 בית מקום הוא למטה ראשון מדור
 למדורי ןקומת והוא ,מאיר שלא חשוך

 חזקות עושי דין ורוחות סערהו רוחות
 ולא חושך ולא אור בו ואין ,נראים שלא
 ,כלל ידיעה בו יודעים לא ושם ,כלל דמות
 ועל). עורה( הכסא כלל תוך צורה בו שאין
 ושמו אחד מלאך נהוממ מקום אותו

 ,מעופפים ממונים שבעים ועמו .ל"טהריא
 אול ,)שעליהם( הניצוצין מזיקי חיםוונמ

 וכשבא .נמצאים ולא נראים ולא עומדים
 .עומדים ולא מתחדשים כולם ,קרוהב

 ולא בדיםוא ,מקום) זה( לאותו כשמגיעים
 התהום של אחד בנקב ונכנסים ,נמצאים

 מאותן נמחים ,הלילה כשנחשך ,נראים ולא
  .הבקר שמגיע עד ניצוצין

äàîã÷ àøåãîà êåùç éá øúà àåä àúúì 
îì ï÷úúî àåäå øéäð àìã éøéèñ÷å éçåø éøåã

éìåòìòåá äéá úéà àìå ïééæçúà àìã ïéôé÷ú 
 àì ïîúå ììë àð÷åéã àìå àëåùç àìå àøåäð
 ììë åâ äøåö äéá åàìã ììë àòéãé äéá ïéòãé

]àééñøåë[) àèøåñ ( ãç àðîî øúà àåää ìòå
 ïðîî ïéòáù äéîòå äéîù ìàéøäè àëàìî

 ïéôôåòî]ïåçîúàå ïéáéáù é÷éæîâ[)  ïåîçúàå
æáî ïéáéáù é÷éåäééìòã ( ïåæçúà àìå ïéîéé÷ àìå

åäìë àøôö éúà ãëå éçëúùî àìåã ïùãçúî 
 éáâì ïàèî ãë éîéé÷ àìå]àåää[) éàäã ( øúà

 àá÷åð ãçá ïéìàòå ïéçëúùî àìå ïéãáà
 àéìéì ùéîøúà ãë ïåæçúà àìå àîåäúã

]ïåçîúà[ )úàçîïå( éèîã ãò ïéáéáù ïåðéàî 
àøôö:  

 ,יותר מאירש מקום הוא השני מדור
 אותו כמו חשוך לא אבל ,חשוך והוא

 מלאכים של למדורים קןומת והוא .ראשון
 האדם בני מעשי על ניםושממ עליונים
 רעה דרך באותה )להסטותם( להסיטם

 מן יותר נראה מקום ואותו .הולכים שהם
 )רבהוק( בַרְק יש הללו ולמלאכים .הראשון

 מריח )ונהנים( זוניםיונ ,אדם בני עם
 ולהאיר בתועלת לעלות שלמטה שםווב

 ששמו אחד נהוממ ועליהם. יותר
אבל  ,בשירה פותחים ואלה .ל"קדומיא
 עד נראים ולא ,להם והולכים נשקטים
 ,שירה ואומרים פותחים למטה שישראל

 מאירים ונראים במקומם עומדים ואז
 .שהוקד מקדשים ביום פעמים שלש .יותר

 טסים כולם ,בתורה עוסקים וכשישראל
 ברוך והקדוש ,למעלה עדות )הם( ומעידים

  .עליהם מרחם הוא

 åäéàå øéúé øéäðã øúà àåä àðééðú àøåãî
 àåäå äàîã÷ àåääë êåùç àì ìáà êåùç

 ïéëàìî éøåãîì ï÷úúî]ïéàìò[ò ïðîî éã  ì
 àùð éðáã ïåäéãáåò)å(éèñîì çøà àåääá ïåäì 

 ïî øéúé éæçúà øúà àåääå ïéìæà ïåðéàã àùéá
àå äàîã÷ïéëàìî ïéìä ïåäì úéà ]àáø÷[ 

)àáøå÷ ( àùð éðá íò]ïðæúîå[) ïðäúîå(  àçéøî
 àøäðàìå àúìòåúá à÷ìñì àúúìã àîñåáå
 ïéìàå äéîù ìàéîåã÷ àðîî ãç åäééìòå øéúé
 ïåæçúà àìå ïåì ïéìæàå éëëúùîå àúøéù ïéçúô
 ïéãë àúøéù éøîàå éçúô àúúì ìàøùéã ãò

é ïéøéäð ïæçúàå åäééúëåãá ïîéé÷ ïéðîæ úìú øéú
 é÷ñò ìàøùé ãëå àúùåã÷ éùã÷î àîåéá

ïéñàè ïåäìë àúééøåàáå éãäñå )ïåðéà ( àúåãäñ
á÷å àìéòì"åäééìò ñééç ä:  

                                                           

וסופו , ולכן תמצא כי ראשו מלאכים טובים, הם נוגה דעולם היצירה' מדורין שבפרשת בראשית דף מ א
ז שיש בהם מלאכים "כ דהו"משא, ולכן במדורים תחתונים יש מלאכים שאינם קדושים, רע מהחזה ולמטה

' מדורין ובברי' נק' אשר בעולם היצירה כי ביצי'  מדורין אלו הם היכלי הקלי'הרב דז' ח כ"בע). מ"מ(טובים 
ב ובהגיהנם "שער כסא הכבוד פ). א"נ(י "גכ' הרב שהם בנוגה דיצי' ש ואלו המדורין כ"ע' היכלין כו' נק

ב וכן הם "א וע"ח רות בארוכה דף סב ע"ב ובזו"ב ותרומה קנ ע"ב ויחי רלז ע"נח סב ע' פר' דעשיה עי
ואילו באצילות הם בגדר , ע הם דינים ועונשים ממש"אשר בבי' כל הקלי). ו"לש(נזכרים במדרש כונן 

  ).ב"ב נב ע"ה ח"דע(שרשרים בלבד 
  ).א"ד(לשון סופה וסערה והם משוטטים בעולם ואינם נראים לבני אדם  ב
יצוצי ומזיקי נימוחים מנ' פי). א"ד(מזיקי השלהבת שעליהם והם אינם נראים ביום רק בלילה  ג

 ).א"נ(ו "ב משם הרח"הרש. השלהבת
 ).הערת הזוהר(א "יט ע ד
  ).א"נ(ו "ב משם הרח"הרש. נלחמים עם בני אדם' ל ופי"כצ ה
  ).א"ד(מעופפים  ו
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 ניצוצות של מקום הוא שלישי מדור
 דינור נהר של השפעה ושם ,עשן ותמרות
 לנפשות המוקד בית שהוא ,ויוצא ששופע

 ראשי על אש יורדת שמשם ,הרשעים
 שטורדים חבלה מלאכי ושם ,הרשעים

 ישראל על הרע לשון נמצאת ושם. אותם
 לזמן פרט ,אותם טילהס לפעמים

 נהווממ ,אותו לדחות רפואה שלוקחים
 מצד כולם ,השמאל מצד עליהם אחד

 פני עלוחושך " שנאמר כמו ,החושך
  .שם נמצא הרשע ל"וסמא ,"תהום

äàúéìú àøåãîà ïéáéáùã øúà àåä 
ïéøåè÷åáåãéâð ïîúå  ÷éôðå ãéâðã øåðéã øäðã 

 ïîúîã àééòéùøã åäééùôðã àã÷åî éá åäéàã
 éëàìî ïîúå àééòéùøã åäééùéø ìò àùà úéçð
 àééøåèìã çëúùà ïîúå åäì éãøèã äìáç

àðîæá øá ïåì äàèñàìå ïéðîæì ìàøùéã åäééìòâ 
 åäééìò àðîî ãçå äéì àééçãì àúååñà éáñðã
 äîë êùçã àøèñî åäìë àìàîùã àøèñî

àãàîñå íåäú éðô ìò êùçå øîà ú" àáééç ì
ïîú çëúùà:  

 ושם ,שמאיר מקום הוא רביעי מדור
 ,ימין שבצד עליונים למלאכים אור הוא

 הולכים ולא ,ימיםיומס בשירה ופותחים
  ראשונים כאלו לעבור

øéäðã øúà àåä äàòéáø àøåãîã àåä ïîúå 
 éçúôå àðéîé øèñá éã éàìò éëàìîì åøéäð

 éîééñå àúøéùéàîã÷ éðäë àøáòàì ïéìæà àìå  

  î/á  
 מתערבביםו ונשרפים בשירה שפותחים

 .דםוכמק ומתחדשים ושבים ,דולקת באש
 ,מתבטלים ולא במקומם עומדים ואלה
 משתנים שלא רחמים מלאכי ואלה

 מלאכיו שהוע" כתוב ועליהם. לעולמים
 בעולם שליחותם עושים ואלה ."' וגורוחות

 בצד או מראהב פרט ,אדם לבני נראים ולא
 נהוממ אחד ומלאך .הרב בינהב אחר

 פותחים ובו .ל"פדא ששמו ,עליהם
 ,לרבונם ששבים לאותם הרחמים מפתחות
 תפלותיהם להעביר שערים ופותחים

  .ובקשותיהם

 øåðá ïøáòúîå ïã÷åúîå àúøéù ïéçúôã
 ïéîéé÷ éðäå ïéîã÷ìîë ïéùãçúîå ïéáúå ÷éìã

éëàìî éðäå ïøáòúî àìå åäééúëåãá éîçøã 
 áéúë åäééìòå ïéîìòì ïééðùî àìã)ã ã÷ íéìäú (

åâå úåçåø åéëàìî äùåò ' ïéãáò ïéìàå
 øá àùð éðáì ïåæçúà àìå àîìòá åäééúåçéìù

àøçà àøèñá åà àååæçáä ãçå éâñ åðúìëñá 
 ïéçéúô äéáå äéîù ìàãô åäééìò àðîî àëàìî
 ïåäéøàîã äéáâì ïéáééúã ïåðéàì éîçøã ïçúôî

òøú ïéçúôåïåäúåòáå ïåäúåìö àøáòàì ïé:  
 באור שמאיר מדור הוא חמישי מדור

 מהם ,מלאכים בו ויש ,הקודמים מכל יותר
 נמצאים הם לפעמים ,מים ומהם אש

 בצד אלה ,בדין נמצאים ולפעמים ברחמים
 מאירים אלה לפעמים .זה בצד ואלה זה

 לזמר ממונים ואלה ,חשוכים ואלה
 כשעולה ואלה הלילה בחצות אלה ,לרבונם

 ששמו עליהם נהוממאחד ו .האור
] בחצות[ הלילה כשנחלק. ל"קדשיא

äàùéîç àøåãîå åøéäðá øéäðã àøåãî àåä 
 ïåäðî ïéëàìî äéá úéàå éàîã÷ åäìëî øéúé

éî ïåäðîå àùà éîçøá åçëúùà ïéðîæì à
 ïéìàå àã àøèñá ïéìà àðéãá åçëúùà ïéðîæìå
 ïéìà ïéëùçå ïéìà ïéøäð ïéðîæì àã àøèñá
 úåâìôá ïéìà ïåäéøàîì àøîæì ïðîî ïéìàå
 åäééìò àðîî ãçå àøåäð ÷éìñ ãë ïéìàå àéìéì
 çåø øòúàå àéìéì âìôúà ãë äéîù ìàéùã÷

                                                           

à øâä úåäâä"â àøåãî óéìçî à 'ãå'. 

של שלהבת ותמרות עשן ושם אש אוכלת נמשכת והולכת כאומרו ותמן נגידו דנהר דינור ונופל על  ב
 ).א"ד(ראש רשעים בגיהנם 

 ). א"ד(ם להם רפואה והיינו תשובה שלוקחי ג
ã  ïéáéáùã)øâä úåäâä"à.( 

 ).הערת הזוהר(א ”לד ע ה
מדורא עלאה קריב למלכו "הוא " מדורא חמישאה"ואילו " מהדורא שיתאה"ל שזהו הקרוי כאן "צ ו

  ).א"הגהות הגר(הקרוי כאן שתיתאה " שמיא
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 בא הוא ברוך והקדוש צפון רוח ומתעורר
 רוח אז ,עדן בגן הצדיקים עם להשתעשע

 הממונים לאותם ומגיעה מקישה צפון
 מזמרים וכולם ,לזמר הלילה בחצות

 קרוהב וכשמגיע .בשירה ופותחים
 כל אז ,באור קרוהב רותשח ומתחברת

 הרקיע כוכבי וכל ,שירה אומרים האחרים
 יעיםימס )שלמטה( המלאכים שאר וכל

 קרוב כביוכ יחד ברן" שכתוב כמו ,להם
 שישראל עד ,"אלהים בני כל ויריעו
  .אחריהם ותשבחות שירה יםנושא

á÷å ïåôö"éúà äà àéé÷éãö íò àòùòúùàì 
á ïåðéàì àèîå ùé÷à ïåôö çåø ïéãë ïãòã àúðâ

 ïéøîæî åäìëå àøîæì àéìéì úåâìôá ïðîîã
 øáçúîå àøôö éúà ãëå àúøéù ïéçúôå

àøôöã àúåøã÷áàøåäðá â ïéðøçà åäìë ïéãë 
 øàù ìëå àòé÷ø éáëë ìëå àúøéù ïéøîà

 ïéëàìî)àúúìã ( áéúëã äîë ïåì ïéòééñî) áåéà
æ çì (éøéå ø÷á éáëë ãçé ïøáéäìà éðá ìë åò" í

 àúçáùåúå àúøéù éìèð ìàøùéã ãò
åäééøúáà:  

 קרוב עליון מדור הוא ששי מדור
 ונחלים ונהרות אניות ווב ,השמים למלכות

 הם דגים וכמה ,הים מן שנחלקים
 .העולם צדדי לארבעת שמרחשים
 אחד נהווממ , ממוניםשרים ומעליהם

 כל על נהוממ והוא ,ל"אוריא ושמו עליהם
 בשעות נוסעים לםווכ. חתוניםהת אלה

 ,זה ולצד זה לצד אניות כשנוסעות ,ורגעים
 ,מזרח )דרום( לצד אניות כשנוסעות

 הוא צד לאותו עליהם שעומד נהוהממ
 אניות וכשנוסעות .מימין שבא ל"מיכא
 לאותו עליהן שעומד נהוהממ ,צפון לצד
 .השמאל מצד שבא גבריאל אהו צד

 הרי ,רוםד )מזרח( לצד אניות וכשנוסעות
 צד לאותו עליהם שעומד נהוהממ הוא שם
 .לימין והוא ,שמו )ל"אוריא( ל"רפא

 נהוהממ ,מערב לצד אניות וכשנוסעות
 ל"אוריא הוא הצד לאותו עליהם שעומד

  .לאחרונה והוא ,)ל"רפא(

 áéø÷ äàìò àøåãî àåä äàúéúù àøåãî
àéîù åëìîìãïéøäðå ïéáøà äéáå ä ïéìçðå 

ëå àîé ïî ïéâìôúîã ïùçøîã ïåðéà ïéðåð äî
ïðîî ïéëøñ ïåäðî àìéòå àîìò éøèñ òáøàìå 

 ìò àðîî àåäå äéîù ìàéøåàå åäééìò àðîî ãçå
éòâøå éúòùá éìèð åäìëå ïéàúú ïéìà ìë  ãë

éáøà éìèðæ éìèð ãë àã àøèñìå àã àøèñì 
 øèñì éáøà)íåøã (]àðîî çøæî[ àîéé÷ã 

]åäééìò[àëéî àåä àøèñ àåääì " àúàã ì
éî àðîî ïåôö øèñì éáøà éìèð ãëå àðéî

 éúàã ìàéøáâ àåä àøèñ àåääì åäééìò àîéé÷ã
 øèñì éáøà éìèð ãëå àìàîùã àøèñî)çøæî (

]íåøã[ åäééìò àîéé÷ã àðîî åäéà ïîú àä 
 ìàôø àøèñ àåääì>ð"ìàéøåà à< àåäå äéîù 

 àðîî áøòî øèñì éáøà éìèð ãëå àðéîéì
 àåä àøèñ àåääì åäééìò àîéé÷ã ìàéøåà>ð" à

ìàôø<äàøúáì åäéàå :  
 ,הכל על עליון מדור הוא שביעי מדור

 ,הצדיקים נשמות רק נמצאים לא ושם
 ,עליון זהר באותו מתעדנים ששם

) עליון( ותפנוקים בעדונים ומתעדנים
 אותם רק נמצאים לא ושם .עליונים

 àìë ìò äàìò àøåãî àåä äàòéáù àøåãî
 ïîúã àéé÷éãöã ïåäúîùð øá åçëúùà àì ïîúå
 ïéðåãòá ïéðãòúîå äàìò àøäéæ àåääá ïéðãòúî

 ïé÷åðôúå)äàìò (>ð" àïéàìéò< àì ïîúå 
 åçëúùà)øá] (ãë[ ïåðéà ]ïéàëæ[ íåìù éæðâå 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר (ב"ע'  סא
  ).ש נקודות יח"פת(דהיינו סוף הלילה  ב
  ).א"ד(ר באור היום ומתחבר שחרות הבק ג
ã "àéîù åëìîì "øâä úåäâäá ÷çîð"à , àúéà åîå÷îáå"àîéì."  
ל דגים כלם רמז אליהם "ספינות ונהרות והוא רמז אל שלוחי השכינה מלאכי עליונים וכן נונים ר ה

 ).א"ד(
 ).א"ד(שרים ממונים  ו
ל ונונין וארבי הם מלאכים שלוחי "כצ' ארבי לסטר דרום מיכאל וכו). א"ד(כשנוסעים הספינות  ז

  ).א"נ(ב "הרש. השכינה
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 הוא הכל ,ונדבה וברכה שלום וגנזי .זכאים
 הוא אז, החברים אמרו והרי ,עליוןכדוגמת 

 וכולם ,מדורים בשבעה שלמטה בארץ
 מינים יש לםוובכ ,שלמעלהכדוגמא 

 ומשבחים מודים וכולם ,אדם בני כמראה
 כבודו את שיודע מי ואין .הוא ברוך לקדוש
 רואים ואלה .העליון במדור שהם כאותם

 ולהכיר ולשבחו לעבדו כראוי כבודו את
, תבל שהוא הזה העליון ועולם. כבודו את

 בשביל רק אלא בקיומו עומד איננו
  קדושים גופים שהם ,הצדיקים

áäàìò àðååâë àåä àìë äáãðå äëøà åøîà àäå 
 àåä ïéãë àééøáçì äòáùá àúúìã õøà

ïéøåãîá ïéðéæ úéà åäìëáå àìéòìã àðååâë åäìëå 
á÷ì ïçáùîå ïãåî åäìëå àùð éðá åæéçë" úéìå ä

 äàìò àøåãîá ïåðéàã ïéìàë äéø÷é òãéã ïàî
 äéì çìôîì úåàé à÷ãë äéø÷é ïàæç ïéìàå

åîúùàìå äéì àçáùìå àã àîìòå äéø÷é òã
 àìà äéîåé÷á àîéé÷ àì ìáú åäéàã äàìò

ïéùéã÷ ïéôåâ ïåðéàã àéé÷éãöã ïåäéðéâá  

  àî/à  
 מדור אותו עומד לא .שלמעלהכדוגמא 

 גם כך .הצדיקים לנשמות אלא שביעי
 אלא עומד לא למטה הזה השביעי המדור

 זה ,אחד הכל להיות הצדיקים של לגופיהם
 ,שמעון רבי אמר ,בא וראה. זה כדוגמא
 יש ובתוכם ,שאמרנו הם מדורים שבעה
 ,האמונה סודות מאותם היכלות שבעה

 היכל ובכל ,עליונים רקיעים שבעה כנגד
  .עליונות רוחות יש והיכל

 àøåãî àåää àîéé÷ àì àìéòìã àðååâë
 éàä éîð éëä àé÷éãöã ïåäúîùðì àìà äàòéáù
 ïåäéôåâì àìà àîéé÷ àì àúúì äàòéáù àøåãî

öãàãã àðååâë àã ãç àìë éåäîì àé÷éãâ àú 
à éæç" åâáå ïøîà÷ã ïåðéà ïéøåãî äòáù ïåòîù ø

æ úéà ïåðéà 'ïéìëéäã ìá÷ì àúåðîéäî éæø ïåðéàî 
æ ' ïéçåø úéà àìëéäå àìëéä ìëáå ïéàìò ïéòé÷ø

ïéàìò:  
 על שהתמנה רוח יש כאן ,ראשון היכל
 ,ל"רחמיא ושמו ,ירוישהתג הגרים נשמות

 הכבוד מזיו ונהנים אותם אנוש והוא
  .שלמעלה

äàîã÷ àìëéää ìò àðîúàã àçåø úéà àëä 
 åäéàå äéîù ìàéîçøå åøééâúàã ïéøâã ïåäúîùð

àìéòìã àø÷é åéæî ïåðäúàå ïåì ìéèð:  

 ,ל"אהינא ששמו אחד רוח יש ,שני היכל
 התינוקות נשמות אותם כל על עומד וזה

 והוא ,בתורה קולעס הזה בעולם זכו שלא
  .אותם ומלמד עליהם דעומ

àðééðú àìëéäå ìàðéäà àãç àçåø úéà 
 ééáøã ïéúîùð ïåðéà ìë ìò àîéé÷ àãå äéîù

éòìîì àîìò éàäá åëæ àìãæ åäéàå àúééøåàá 
ïåì óéìåàå åäééìò àîéé÷:  

 בשם אחד רוח יש בו, השלישי היכל
 אותם נשמות על עומד והוא ,ל"אדרהינא

 ,שבושח כגון ,חזרו ולא בתשובה שחזרו

éàäá äàúéìú àìëéäç àãç àçåø úéà 
ìàðéäøãàè ïåäúîùð ìò àîéé÷ åäéàå äéîù 

                                                                                                                                                                                     

כמו שאמר הרב , פ שהיא בינה דיצירה"כך המדורא שביעאה אע,  שיש בו ברכה ונדבהק"כמו היכל ק א
 ).מ"מ(ז יש בו ברכה ונדבה "לעיל עכ

 ).מ"מ(שהמדורין של ארץ השפל כמו המדורין שתחת המלכות ' פי ב
ר יצחק שהוא בזוהר קטן "א' בזהר גדול דפוס מנטובה קרימונה לובלין מתחיל כאן ויאמר אלקים כו ג
  ).הערת הזוהר(ב "מן בדף מה עלק

שההיכלות ' א, היכלות אלו שבתוך המדרוין אינם ההיכלות שהזכיר הזהר לעיל דף לח מכמה טעמים ד
מ דאלו לחוד "ש, והמדורין הם בנוגה דיצירה, היכלין בתוך המדורין' וכאן אמר ז, ע של מטה"דלעיל הם בג

 ).מ"מ(ואלו לחוד 
). א"נ(י "א אלא אחרים הם גכ"ח ע"ין אינם ההיכלות הנזכר בדף לדע שהיכלות האלו שבתוך המדור ה

י "ש בשער מאמרי רשב"וכאן הם ההיכלות דהיצירה וכמ. א היכל קדמאה והערה שלנו שם"לעיל לח ע' עי
  ).ו"לש(ו "ב ופ"ח שער כסא הכבוד פ"ע' ב ועי"דף יט ע

å  éàäá)øâä úåäâäá óñåð"à.( 

 ).ג"ז יח ע"א בתיקו"בהגר(ל לחדש "ר ז
ç øâä úåäâäá ÷çîð"à. 

è àéðäà"åëå äéîù ì ' ïåì óéìàå)øâä úåäâä"à.( 
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 אותם טורדים אלה .מתו בהם חזרו ובטרם
 לרוח אותם מעלים כך ואחר ,בגיהנם

 להנות וחומדים ,אותם ונושא ,נהוהממ
 נקראים ואלה .נהנים ולא רבונם כבוד מזיו
 דשוח דיימ והיה" כתוב ועליהם ,בשר בני

 בשר כל יבא בשבתו שבת דייומ בחדשו
  ".'ה אמר לפני להשתחוות

 ïåâë åøãäà àìå àúáåéúá åøãäàã ïåðéàã
 åáéùçã]àì ãòå) [àìå( åäá åøãäà ]ïéìà åúéî [

)àìà(å íðäéâá ïåì ïéãøè ]øúáì[à ïåì ïéìàò 
 äàðäúàì ïãîçå ïåì ìéèðå àðîî àçåø éàäì
ïåø÷à ïéìàå ïåðäúà àìå ïåäéøàîã àø÷é åéæî 

 áéúë åäééìòå øùá éðá)âë åñ äéòùé ( éãî äéäå
éãîå åùãçá ùãçá øùá ìë àáé åúáùá úáù 

åäé øîà éðôì úååçúùäì"ä:  
 ושמו אחד רוח עומד כאן ,רביעי היכל
 אותן כל על עומד זה ).ל"גהדהא( ל"גדריהא
עובדי  (העמים שאר הרוגי של נשמות

 ,המלך של מעיל לתוך להעלותם ,)ם"עכו
 אותם םושינק היום עד שם ונרשמים

 מלא בגוים ידין" שכתוב ,הוא ברוך הקדוש
  ".רבה ארץ על ראש מחץ גויות

 àîéé÷ àëä äàòéáø àìëéä]ãç[ àçåø 
 ìàäéøãâ]ð"àäãäâ à"ì[ ìò àîéé÷ àã äéîù 

 ïéúîùð ïåðéà ìë]éìåè÷ã[ )ã(ïéîò øàù 
)åëòò"í(ì òàøôøåô åâ ïåì àìàâ àëìîã 

éã àîåé ãò ïîú åîéùøúàåá÷ ïåì íå÷ð" ä
 áéúëã)å é÷ íéìäú ( õçî úåéåâ àìî íéåâá ïéãé

äáø õøà ìò ùàøã:  
 אחד רוח עומד כאן ,חמישי היכל
 כל על עומד וזה ,ל"אדיריא שנקרא

 שאחזוא " נחסידים של (הללו הנשמות
 הם ואלה .הצד באותו שעמדו ,)בתשובה

 ,הכל על העליון הזה שבמדור , כולםמעל
 על )עליהם( גדול נהוממ )שמו( ל"ומיכא
 אלפים וכמה ,בו )שעומדים( עומדכולם 

 ,הצד באותו תחתיו עומדים כולם ורבבות
 החסידים נשמות אותן מתעדנות ושם

  .הבא מהעולם ששופע עליון אור באותו

 äàùéîç àìëéä]àëä[ àçåø ãç àîéé÷ 
 ïéúîùð ïéìà ìë ìò àîéé÷ àãå ìàéøéãà éø÷àã

]øñç[ä) àúáåéúá ïãéçàã (àã àåääá åîéé÷ú
àã àøåãîá éã åäìëî àìéòì ïåðéà ïéìàå àøèñå 

 ìàëéîå àìë ìò äàìò)äéîù ( àðîî áø
)åäééìò ( åäìåë ìò]àîéé÷[) ïéîéé÷ã ( äîëå äéá

 àøèñ àåääá äéúåçú ïéîéé÷ åäìë ïááøå óìà
 àåääá éãéñçã ïéúîùð ïåðéà ïéðãòúî ïîúå

éúàã àîìòî àãâðã äàìò àøåäð:  
 שיודע מיהו ,שמעון רבי אמר ,בא וראה

 בשעה .משה כמו רבונו תפלת לסדר
 .דריס ,באריכות תפלתו לסדר לו שהצטרך

 רבי אמר. כן גם ,לקצר לו שהצטרך ובשעה
 סדור הקדמונים בספרי מצאנו הרי ,שמעון

 לפעמים ,אחד בקשר הסודות סודי של
 קשרים רוולקש כראוי תפלתו לסדר שצריך

 יחוד ליחד תולדע ,כראוי רבונו את םשלב
 ,שערים חוולפת רקיעים עולקר שלם

. בידו שימחה מי יהיה שלא ופתחים
 את לפתות שיודעים הצדיקים אשריהם

éæç àú ]øñçæ[à " òãéã àåä ïàî ïåòîù ø
 àúòùá äùîë äéøîã àúåìö àøãñì

ãñì äéì êéøèöàã øãñ úåëéøàá äéúåìö àø
à éîð éëä àøö÷ì äéì êéøèöàã àúòùáå" ø

 éæøã àøåãñ éàîã÷ éøôñá àðçëùà àä ïåòîù
 àãç àøåù÷á ïéæøã)ì( àøãñì êéøèöàã ïéðîæ

 éîåñáì ïéøù÷ àøù÷ìå úåàé à÷ãë äéúåìö
 àãåçé àãçéì òãðîìå úåàé à÷ãë äéøàîì
 ïéòøú àçúôàìå ïéòé÷ø òø÷îì àúîéìù

                                                                                                                                                                                     

à @ 

 ).א"ד(ב "לקמן סב ע ב
 ).ג"א סב ע"ה ח"דע(ל דעולם הבריאה "הוא מהחשמ ג
  ).ב"צ לב ע"א על ספד"בהגר(דהיינו נטילת הדעת שלו , א"היינו בחינת סירוס הדכר דסט ד
ä á)ôã”å (úéà à)ð"éãéñçã à(,. 

å åëå äàúú 'öë"éúå ì ' ÷çîð àøåãîá éã)à äøåù øñç ' åáúëîá–øâäù äàøðë "øäåæá äøñçù äøåù óéñåî à (

 äéîù ìàëéîå àçåø ãç àîéé÷ àëä åäìåë ìò äàìò àã àìëéä äàúéúù àìëéä éàúú)øâä úåäâä"à.(  
æ å ìëéä 'æ ')ôãá óñåð"îå å"î(. 
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 שכינה ולהשרות גזרות ולבטל רבונם
 בעלי את ולהסיר ,ברכות ולהוריד בעולם

 שמעון רבי קם .בעולם ישלטו שלא הדין
 יגלה מי ,"' וגו'ה גבורות ימלל מי" ,ואמר
 הקדוש ימין החסיד אברהם ניךמעי עפר
 והתחלת הסודות סוד לך שגלה ,הוא ברוך

 המלך היכלות לך והתגלו ,בעולם תפלות
 והם ,הם קדושים היכלות שבעה. העליון

 אחד ובכל .בקיום @בשערים עומדים
  נכנסת ואחד

 àìã ïéçúôå ïåðéà ïéàëæ äéãéá éçîéã ïàî àäé
éòãé ïåðéàã àé÷éãöà éìåèáìå ïåäéøàîì éúôîì 

 àúçðìå àîìòá àúðéëù äàøùàìå ïéøæâ
 ïåèìùé àìã ïéðéãã ïåäéøàî éãòîìå ïàëøá

 øîàå ïåòîù éáø í÷ àîìòá)á å÷ íéìäú ( éî
åäé úåøåáâ ììîé"åâå ä ' êðéòî àøôò éìâé ïàî

á÷ã àðéîé àãéñç íäøáà"ã ä ïéæøã àæø êì éìâ
 éìëéä êì ïééìâúàå àîìòá ïéúåìö úàéøùå
 ïåðéàå ïåðéà ïéùéã÷ ïéìëéä äòáù äàìò àëìîã

ïéòøú ïéîéé÷áìàò ãçå ãç ìëáå àîåé÷á   

  àî/á  
 שיודע מי של )רבונו של( היחוד תפלת

 שיודע .בשלמות יחוד וליחד לרבונו לבשם
 ,באלו אלו קשרים רוולקש םלובכ כנסילה

 ,עליונה ברוח תחתונה רוח ,וחבר רוח
 מוסרך לחש צקון פקדוך בצר 'ה" כתוב
  ".למו

 àãåçéã àúåìö)äéøîã ( éîåñáì òãéã ïàîã
 àìòàì òãéã åîéìùá àãåçé àãçéìå äéøàîì
 àçåøá àçåø ïéìàá ïéìà ïéøù÷ àøù÷ìå åäìëá

äàìò àçåøá äàúú àçåøâ áéúë )æè åë äéòùé (
åäé"êøñåî ùçì ïå÷ö êåã÷ô øöá äåîì :  

 רגליו ותחת" כתוב .הראשון היכל
 השמים וכעצם הספיר לבנת כמעשה

 שנקראת רוח) יש( הסודות סוד ".הרולט
 לשני נוצצת טובה אבן של כספיר ,ספיר

 אור ואותו .ויורד עולה אחד אור ,צדדים

äàîã÷ àìëéäã áéúë )é ãë úåîù ( úçúå
øéôñä úðáì äùòîë åéìâøä  íéîùä íöòëå

øäèìå ïéæøã àæø ]úéà[ çåø ]ã[àøéôñ éø÷àæ 
>åøéôñë <)åøéôñá( ïéøúì õéöð àáè ïáàã 

                                                                                                                                                                                     

  ). א"ד(לפתות לאדוניהם  א
á á)ôã”å (ïéòøúá àúéà. 

 ).מ"מ(רוח של היכל התחתון נכללת ברוח של היכל שלמעלה ממנו ' פי ג
דהיינו ). הערת הזוהר(ושות והיכלות התמורות בפרדס שער היכלות הקד' עי). א"ד(סוד העטרה  ד

כל ח שער מט פרק ו ד"ע' ועי. 'ח שער מו פרק ו"ע' ועי). ב"א סב ע"ה ח"דע(א דבריאה "היכלות דאו
כוונתו להיכלות דגן עדן אשר בכל עולם , והנה בביאור תיבת היכלות. ל"סוד חשמבע הם "ההיכלות דבי

אבל היכלות אלו אינם בסוד , אם כי אף הם נקראים היכלות(, ע ולא לעגולים הכלליים שבכל עולם"דבי
  ).ה שם"דע(ל בכלל "חשמ
א שהיכלות אלו הם "ל יסוד ועטרת היסוד דאו"ור, לבנת היא מלכות שהיא נוקבא, ספיר הוא יסוד ה
 ).מ"מ(א "דאו
ש לקמן "כמ, עצם השמים' היכל ב. כ כאן"כמעשה לבנת הספיר כמש, הראשון, היכלין קדמאין' והן ג ו

ולכן ', וכל אלו היכלין הן בנוק, ש האי רוחא דבהו"וכלהו ע. ב"ש שם ע"כמ, לטהר', היכל ג. א"מב ע
ולא נתגלו הגוונין רק ', י שלה וכו"היכלין הן בנה' ואלו ג' וכו, שהתפלה הוא במלכות, התפילה עולות בהן

 ).יהל אור] ('גליין הוא רק בנוקי דאת"ואפילו הנה, ת לא אתגליין"דגוונין דחג[היכלין אלו ' בג
 ).יהל אור(ש ספיר גזרתם "דרגא דיסוד שמשם גזורות הנשמות של ישראל וז ז
כל מקום שאומר הזוהר היכל הם גוף הספירה ובכל מקום שאומר חד רוחא הוא רוח הספירה ובכל  ח

' לכך יש בו ב, כ הארת עטרת היסוד"יסוד יש בו ג). מ"מ(מקום שאומר חד חיותא הם נפש הספירות 
כן ההוא רוחא נציץ , גוונין חוור וסומק' ל כדמות הספיר שכולל ב"ר). מ"מ(ש נציץ לתרין סטרין "וז, אורות

צינורות בימין ושמאל וכאן הוא ' ובו ב. ה כידוע"סטרין מנו' שיסוד כלול מב, תרין נהורין לתריך סטרין
' ר שבו ידע אדם כו"ה טו" חת וביסוד הוא סוד ער כידוע בסוד בני"כ בעץ הדעת טו"משא, שניהם בקדושה

 ).יהל אור(ג כאן בקדושה "ובו חו
 ).יהל אור(ק "לימין והוא חוור נציץ לו ט
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 ולמטה למעלה לכל עבר נוצץ לבן
 סתום תלוי אורו .העולם צדדי ולארבעת

 אורות ארבעה רדיםנפ הזה מהאור. וגלוי
 אחד אור מאירים וכולם ,צדדים לארבעה
 למראה אורות ונוצץ שדולק הנר כמנורת

 עולים הנר אורות ואותם .אדם בני עיני
 אש אותה מתוך ושבים הולכים ,ויורדים

 כך .אחד אור וכולם ,שדולק הנר אור של
 מראה כמו נוצצים המאורות וכל ,אלה גם

øååç àøåäð àåääåà àúúå àìéò øèñ ìëì õéöð 
àîìò éøèñ òáøàìåá äéøåäð >ééìúï <)ïééðú( 

àééìâå íéúñâã ïéùøôúî àã àøåäðî  'ïéøåäðã 
ãì 'ïéøèñä àðéöåáë àøåäð ãç ïéøåäð åäìëå 

 éðáã ïéðééòã åæéçì ïéøåäð õéöðå ÷éìãã àâøùã
àùðåïåðéàå  ïéìæà ïéúçðå ïé÷ìñ àâøùã ïéøåäð 

 ÷éìãã àâøùã àøåäðã àùà àåää åâî ïéáééúå

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(לבנת ' יסוד הוא רחמים יותר מעטרת היסוד שהיא מלכות שנק א
 ).מ"מ(ה כנודע "ק כי מעלה ומטה הם נו"הם ו ב
 .)יהל אור(כי בשעת התכללותו הוא סתים  ג
  ).א"ד(ה "אותיות הוי' ד). מ"מ(רגלי מרכבה ' נגד ד ד
 ).יהל אור(והוא לשמאל  ה
 ).יהל אור(' כאור הנר שמתנוצץ כמה נהורין ממנו למראה העין ואינם רק אור הנר בעצמו רק אור א ו
 ).יהל אור(א "פקודי רס ע' כ בפ"אלו האורות כעין נחשת כמש ז
  ).א"ד(י "אדנ ח
לבנה הוא נגד עטרת היסוד ). מ"מ(א ולפי שהיא דינים אמר בה לשמאלא "ד דאורוח עטרת יסו' פי ט

נהורין ' לכן נכללו אלו ב, כידוע' הצינורות בצינור א' ולפי שבעטרת נכללו ב, לבנה כידוע' שנק, מלכות
 מממ).יהל אור(' גווונין כאן בא

עטרת היסוד יש בה הארת היסוד פירוש לפי שגם ב, ניהוריה סומק וחוור, כי הנקבה כלולה בזכר' פי י
 ).מ"מ(שהוא חוור 

àé  àøåäð)øåà ìäé.( 

אלא , כ חוור וסומק"לכן יצא ג, והן חוור וסומק, נהורין של רוחא דספיר' נהורא של זה הרוח יצא מב יב
 ). יהל אור(ספיר נגד כוכב , לבנה נגד לבנה' וכו, כוכבים' והן נגד ב', שנכללו כאן בא

  ).א"ד(משולבין  יג
 ).יהל אור( בתוך של ספיר והכל בנהורין ל נהורין של לבנה"ר יד
והטוב נכללת ברע , וכל שהוא יותר דין מתגבר, אתגברת על דכורא' דנוק, א יותרת על הכבד"שבסט טו
 ).יהל אור(נכללת בדכורא ' כ בקדושה שהנוק"ו משא'פרות הטובות נכללו ותבלענה וכ' ולכן ז, כידוע
 ).יהל אור(' נוקלכן אמרו בכל מקום דדכורא שם לא נזכרת ה טז
 ).מ"מ(א "יסוד ועטרה דאו' פי יז
וערבות בינה , ק כוללין העטרה"ו, תתאין' ס ו"כ נגד ע"והן ג, )ב"יב ע(רקיעין שאמרו בחגיגה ' ל מז"ר יח

 ).יהל אור(ר "כוללת ג
èé  ïéööðî)øâä úåäâä"à.( 

ë  àúååéçã àðéòë åäééðéòã íéùéùøú)øâä úåäâä"ëå à"øåà ìäéá ä.(  
כי אותם שביחזקאל הן בארץ עלאה , ואינן אופנים הנזכר ביחזקאל, ל שמראיהון כמראה החיות"ור כא

רק כאן , כן האופנים כוללין כל המדורין,וכמו שהחיות כוללין כל ההיכלין, ל"סא באותן מדורין הנשתחת כ
תרשישים סוד הבלנה שהיא על המים ' אומר אופנים וחיות פרטיים שבכל היכל ואופנים שבכאן נק

 ).יהל אור(ונקראת ים 
 ).ריהל או(' ל התרשישים דכאן עליהן נאמר ודמות החיות מראיהן וכו"ר כב
 ).יהל אור(ל הרוח הולך בין החיות "ר כג
 ).מ"מ(היא מלכות שממנה יצאו כולם  כד
 ).מ"מ(אלקיך אש אוכלה הוא ' ש ה"אש כמ ' מלכות נקכה
åë  àúåéç)øåà ìäé.( 

æë á)ôã”å ( àúéà)ð"àéîø à(. 

 ).מ"מ(ג נימין "ג חוורתי או י"ד או י"ג ת"נגד י כח
  ). א"ד(ד "ן יו"ת נו"ף דל"אל כט
 .אריכות ביהל אור' עי ל
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 כמו ,םואד ]בצבע[מתנוצץ  שתונח של
 זהו ,"קלל שתונח כעין צציםוונ" שנאמר

 וזה ,לבנה שנקרא רוח יש ולשמאל. לימין
 אורו .בזה זה ונכנס הראשון ברוח נכלל

 מאותם שיוצא משום ,כאחד ולבן םואד
 של המאורות כשבאים .ראשונים מאורות

 בו ונכללים הראשונים באורות מגיעים ,זה
 הראשונים המאורות ונראים .אחד והם
 ולא ,הללו האחרים מתגלים ולא ,דםלב

 כמו ,בו ונסתתרו לתוכם שנכנסו נודעו
 ."' וגוקרבנה אל באו כי נודע ולא" שנאמר

 מאורות .אחד שהם ברוח רוח וזהו
 שערים שני הם וכאן .אחד שהם במאורות

 רקיעים מאותם תחתונים )רקיעים(
). רקיע( השמים שמי) שמים( שנקראים

 נבראו ללוה המנצנצים הרוחות משני
 םיניהשד ,קדושים שהם האופנים אותם

 מראה" שכתוב כמו ,חיותדה דינםכ
 שכתוב וזהו ."' וגוומעשיהם האופנים

 ערותוב אש כגחלי מראיהם החיות ודמות"
 ".החיות בין מתהלכת היא הלפדים כמראה

 ממנו שיצאו מקום ,קדושה רוח זו ,היא מי
 ומן לאש ונגה" שכתוב ,להם מאירה והיא
 יוצא ,ברוח רוח כשנכלל". ברק יוצא האש
 על )טלומ( רמוז אחת חיה של אור מהם

 שולט כאריה דמותו זהו ,אופנים ארבעה
 אופנים של רבוא מאות ושלש אלף על

 אותם על מנהנ הזה הנשר כנפי .אחרים
 אחד כל נוסעים גלגלים בארבעה ,אופנים

 וגלגל גלגל בכל ,ארבעה מאותם ואחד
 עמודים עשר ניםש והם ,עמודים שלשה

 ,הכל על שולטת זו רוח .גלגלים בארבעה
 )והרי( ,לםולכ עומדת זו ורוח ,יצאו מכאן
  .נזונים ממנה

àùçðã åæéçë ïéøåäð åäìë ïéöéöðåæ àùéèá 
 øîúàã äîë à÷îåñá)æ à ìà÷æçé ( íéööåðå

àðéîéì àåä àã ìì÷ úùçð ïéòëç úéà àìàîùì 
äðáì éø÷àã àçåøè àçåøá ìéìëúà àãå 

àîã÷äéäéøåäð àãá àã ìàòå àé øååçå ÷îåñ 
ïéàîã÷ ïéøåäð ïåðéàî à÷ôðã ïéâá àãçëáé ãë 

ïéøåäðá åèî àãã ïéøåäð åúàâé ïéàîã÷ 
 éàîã÷ éøåäð ïåæçúàå ãç ïåðéàå äéá åìéìëúàå
 àìå ïéðøçà ïåðéà ïééìâúà àìå åäééãåçìá

òãéúà)å( ]åìàòã) [åìàòå( åøîèúàå åäééååâá 
äéáãé øîà úàã äîë )ùàøáàë àî úé ( àìå

åâå äðáø÷ ìà åàá éë òãåð'åè àçåø àåä àãå 
ïéøåäðá ïéøåäð ãç ïåðéàã àçåøáæè ãç ïåðéàã 

 ïéøú ïåðéà àëäå>ïéòøú<) ïéòé÷ø (ïéàúúæé 
 ïåø÷àã ïéòé÷ø ïåðéàî]íéîùçé[ >íéîùä éîù 

)ð"òé÷ø à(<) òé÷øíéîùä  ( ïéìà ïéçåø ïéøúî
ïööðîèéïéðôåà ïåðéà åàéøáúà ëã÷ ïåðéàã  ïéùé

 áéúëãë úåéçã àðéãë åäééðéãã)æè à ìà÷æçé (
åâå íäéùòîå íéðôåàä äàøî'àë áéúëã àåä àãå 

)âé íù (úåéçä úåîãåáë ùà éìçâë ïäéàøî 
 ïéá úëìäúî àéä íéãéôìä äàøîë úåøòåá

àã àéä ïàî úåéçäâë å÷ôðã øúà àùéã÷ àçåø 
äéðîãë ]øéäð éäéàå) [øéäðúàå( äâåðå áéúëã ïåì 
ùàìäëàä ïîå  àçåø ìéìëúà ãë ÷øá àöåé ù

åøéäð åäééðî ÷éôð àçåøá) åøéäð(àúååéç ãçã åë 
æéîøæëã ìò  ' äéøàë äéìéã àð÷åéã àäå ïéðôåà

àåáø äàî úìúå óìà ìò èéìùçë ïéðôåàã 
 àøùðã àäôãâ ïéðøçà]éàä[ ïåðéà ìò àðîúà 

ãá íéðôåà ' ïåðéàî ãçå ãç ìë ïéìèð íéìâìâ
îñ úìú àìâìâå àìâìâ ìëá òáøàïåðéàå ïéëèë 

ãá ïéëîñ øñéøú ' ìò àèìù àã àçåø ïéìâìâ
ëäî àìë åäìëì àîéé÷ àçåø àãå å÷ôð à]àäå[ 

åðæúà äðéîì:  
 פנים ארבע ,הללו )האופנים( ארבעה

 מסתכלים פנים אותם וכל .ואחד אחד לכל
 שעומדת החיה אותה של צדדים לארבעה

 תחת הללו הארבעה כשנוסעים .עליהם
 זה לביםתומש בזה זה נכנסים ,החיה אותה

 אשה תולאוהל מקבילת" שנאמר כמו ,בזה
 ולהכנס באחת אחת להתכלל ,"תהואח אל
 נשמע ,גלגלים אותם כשנוסעים .בזו זו

 ïéìà]ã'[) íéðôåàã ' ( ìëå ãçå ãç ìëì ïéôðà
 àåääã ïéøèñ òáøàì ïééëúñà ïéôðà ïåðéà
 òáøà ïéìà ïéìèð ãë åäééìò àîéé÷ã àúåéç
 àã ïáìùîå àãá àã åìàò àúåéç àåää úåçú

äîë àãá øîà úàã )ä æë úåîù ( úåìéá÷î
 àãç àììëúàì äúåçà ìà äùà úåàìåìä
 ïéìâìâ ïåðéà ïéìèð ãë àãá àã àìòàìå àãçá
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 שלמטה צבאות אותם בכל נעימות קול
 צבאות נפרדים זה היכל תחת. למיניהם

 ,שלמטה רקיעים של צדדים לכמה החוצה
 כולם ,שבתאי של לכוכב שמגיעים עד

 אלה כל ,נזונים משם .זה להיכל מסתכלים
 ,רוח לאותה מסתכלים כולם זה שבהיכל
 ללכת הרוח שמה יהיה אשר אל" שכתוב

 שנקרא היכל וזהו ,"בלכתן יסבו לא ילכו
 אחרת רוח הכוללת זו רוח. הספיר לבנת
 נשקט שלא אורה ,ויורדת עולה שניה

 ,המים בתוך השמש כאש לעולמים )עוזב(
 איש של לרצון פרט ,עליה שעומד מי אין

 ,היכל באותו שנכנסת תפלה באותה ,צדיק
  ראשיתב בשלמות קשרים רולקש ועולה

òîúùàà àúúìã ïéìéç ïåðéà ìëá àúåîéòð ì÷ 
 øáì ïéìéç ïéùøôúî àã àìëéä úåçú åäééðéæì
 àáëëì åèîã ãò àúúìã ïéòé÷øã ïéøèñ äîëì

ïééëúñà åäìë éàúáùãáúî àã àìëéäì  ïî
 åëúñà åäìë àã àìëéäá éã ïéìà ìë åðæúà

 áéúëã àçåø àåääì)ë à ìà÷æçé ( øùà ìà
 ïúëìá åáñé àì åëìé úëìì çåøä äîù äéäé
 àã àçåø øéôñä úðáì éø÷àã àìëéä àåä àãå
 äéøåäð àúçðå à÷ìñ àðééðú àøçà àçåø ìéìëã

 àìã]êéëù[) ÷áù ( åâ àùîùã àøåðë ïéîìòì
éìò íéà÷ã ïàî úéì àéî ùð øáã àúåòø øá ä

 àìëéä àåääá úìàòã àúåìö àåääá äàëæ
ïéøù÷ àøù÷ì à÷ìñåâàúåøùá åîéìùá   

  áî/à  
 האור אז .כראוי הזו )האור( הרוח
 עמה ועולה ,בה ושמח בה מתעטף

 להתכלל ,השני ההיכל של בקשר להתקשר
. שעליו עליונה אחרת ברוח שכלול רוח

 כלו חיה אותה בה כוללת ,שכוללת זו ורוח
 בו ונאחזים ,וגלגלים אופנים אותם

 ,באש ומים במים אש שנאחזים דוגמאכ
 ,במערב מזרח ,בדרום צפון ,בצפון דרום

 בזה זה כולם נאחזים כך .במזרח ומערב
 עולה רוח אותה .בזה זה ונקשרים
 אל למעלה מסתכלת חיה ואותה ,להתקשר

 באמצע. בזה זה ומסתכלים ,השני ההיכל
 עד שעולה אחד דעמו נעוץ הזה ההיכל
 ונעוץ נקוב והוא ,האחר ההיכל אמצע

 רוח להדבק למעלה מלמטה )נעוץ נתיב(
 כולם להיות לםומכ למעלה עד וכן ,ברוח
  ".לכל אחד ורוח" שנאמרכמו  ,אחת רוח

]çåøã ð"àøåäðã à[ )çåøá ( éæç à÷ãë àã
äéá óèòúà àøåäð ïéãëã äîò à÷ìñå äá éãçå 

ééðú àìëéäã àøåù÷á àøù÷úàì àììëúàì àð
ìéìëã àçåøääéìòã äàìò àøçà àçåøá å 

 ìëå àúååéç àéää äéá ìéìë ìéìëã àã àçåøå
 àðååâë äéá ïãçàúàå ïéìâìâå ïéðôåà ïåðéà
 ïåôöá íåøã àùàá àéîå àéîá àùà àãçàúàã

íåøãá ïåôöæ éëä çøæîá áøòîå áøòîá çøæî 
 àãá àã ïøù÷úàå àãá àã åäìë ïãçàúà

÷úàì à÷ìñ àçåø àåää àúåéç àéääå àøù
ïééëúñàå àðééðú àìëéä éáâì àìéòì àééëúñàç 

 ãç õéòð àã àìëéäã àúéòöîàá àãá àã
 àøçà àìëéäã àúéòöîà ãò à÷ìñã àãåîò

 õéòðå áé÷ð åäéàå]ð"õéòð áéúð à[ àìéòì àúúî 
 åäìëî àìéòì ãò ïëå àçåøá àçåø à÷áãúàì

 øîà úàã äîë àãç àçåø åäìë éåäîì) â úìä÷
èé (åøåìëì ãçà çè:  

                                                           

à  òîúùî)øåà ìäé.( 

á  åëúñà)øåà ìäé.( 

 ).מ"מ('  הוא הרוח שבהיכל זה שמקשרת אותו ברוח שבהיכל הבהראשון שמתחלת התפלה לקשר' פי ג
שמח בתפילה ועולה ' הרוח הנז' פי" וחדי בה. "שבהיכל זה בכח התפילה מתעטף באור' הרוח הנז' פי ד

 ).מ"מ(עמה 
 ). מ"מ(רוחא דכליל ' לפי שרוח דאיקרי לבנה נכלל בו נק, הוא רוח דאיקרי ספיר ה
 ).מ"מ(שהוא עליון ממנו ' נכלל ברוח שבהיכל הב' פי ו
 ). מ"מ(ודרום וצפון הם כלים דחסד וגבורה , אשא ומייא הם פנימיות חסד וגבורה ז
  ).א"נ(ב "הרש. מבטת ורואה למעלה תרגום הבט נא אסתכי כען' פי ח
 .אריכות ביהל אור' עי ט
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 השמים וכעצם" כתוב .שני היכל
 ,זהר שנקרא רוח אותו הוא כאן ".הרולט

 גווניו יתערבו שלא תמיד בלבן ועומד
 .לעולמים משתנה שלא עצם והוא ,באחר

 ,האחר כמו להתנוצץ כך בהתגלות אינו זה
 ,העין ימתסת כמו להתגלות קשה זה

 .בגלגול ונוצצת זוהרתהיא  שכשמתגלגלת
 ראשון רוח שכשאותו משום ,כך זה וגם

 ונקשר ,אותו ומגלה לובגלג מגלגל ,עולה
 גוון תוך העין בןול של בקשר תויא יחד

. עליו ששורה ממנו  יותראחר שהוא דק
 האור .שלמטה רוח מתוך מתגלגלת זו רוח

 הזה האור )וגלגל( לגלגל סובב שלמטה
 בו שאוחז עד להאיר יכול ולא ,ומאיר

 ואוחז ,מאיר ואז ,עמו ונקשר התחתון
 כלול שהוא )מאיר שהיה( שלמטה באור
 בגללו מתגלה אלא ,בכלל משתנה ולא

 אור נוטל ,מתגלגל זה וכשאור .שלו בגלגול
 ומסתובב עמו ומתגלגל שמאל לצד אחר
 כמו ירכיך חמוקי" הכתוב סוד וזה .עמו

 שיודע מי אשרי ".מןוא ידי מעשה חלאים
 אחרת רוח] ואז[ ,מאורות )לגלגל( לגלות
 סביבו ומאיר )ומאיר( ומסתובב עמו נכללת
 בלבן נקשר לבן אותו .ולבן תכלתבגוון 

 האור של םובאד נקשר תכלת ואותו ,הזה
 בזה זה ונכללים ,שמאל שלצד התחתון

àðééðú àìëéäà áéúë )ãë úåîùé  ( íöòëå
øäåèì íéîùäá éø÷àã àçåø àåää åäéà àëä 

øäæâ ]àúøååçá àîéé÷åãøéãú ä åáøòúà àìã 
éðååâåàìã íöò åäéàå àøçàá ) [àìå(éðúùà å 

 àööðúàì éëä àéìâúàá åäéà åàì àã ïéîìòì
àøçàëæ >éù÷ àã <)éù÷àã( àéìâúàì 

>ëåîéúñ <)åîéúñá(éòã àðç àìâìâúî ãëã 
éëä óåà àãå àìåâìâá õéöðå øäãæàè ãëã ïéâá 

äàîã÷ àçåø àåääé éìâå àìåâìâá ìâìâî à÷ìñ 
 àøåù÷á äéãäá øù÷úàå äéì]àúøååçã [

)àúååæçã(àéàðéòã áé ÷é÷ã åäéàã àøçà ïååâ åâ 
 åâî àã àçåø àìâìâúî éåìò éøàùã äéðéî
 àìâìâì øçñà àúúìã àøåäð àúúìã àçåø

]ð"âìâå àì[àã àøåäð âé ìéëé àìå øéäðúàå 
 øù÷úàå äéá äàúú ãéçàã ãò àøäðúàì
 àúúìã àøåäðá ãéçàå øéäðà ïéãëå äéãäá

)øéäð äåäã (]àåäã[ àìà ììë éðúùà àìå ìéìë 
äéìéã àìåâìâá äéðéâá àéìâúàãé àã àøåäð ãëå 

 àìàîù øèñì àøçà àøåäð ìéèð àìâìâúî
äéîò øçúñàå äéãäá àìâìâúàååè àã àæøå 

ë áéú)á æ øéù (êéëøé é÷åîçæè íéàìç åîë 
ïîà éãé äùòîæéà äàëæ  äàìâì òãéã ïàî åäé

                                                           

  ).א"יהל אור וד(הוד ). ג"א י ע"יהל אור ח(הוא שוקין עד ברכין  א
 ).יהל אור(משום סיום הפסוק " לטהר"ואמר , ל"כמש, וא עצם השמיםל כאן ה"ר ב
 ).יהל אור(ש כזהר הרקיע ,הרוח זהר כמ' עצם השמים נק' לפי שההיכל נק ג
 ).יהל אור(לאפוקי דהיכל הראשון שכל רוח הוא בחוור וסומק  ד
 ).יהל אור(מ קיימא בחוורתא "ל מ"ג דאתגליל ברוחין אחרים כנ"ל אע"ר ה
 ).יהל אור(שונה מבשר , עצם פשוט דלא אשתנהל "ר ו
וכאן אין , ששם נציץ ממנו נהורין לתרין סטרין', ל הרוח הזה טמיר יתציר מן הרוח שבהיכל הא"ר ז

 ).יהל אור(מתנוצץ ממנו נהורין באתגליא 
אז נראה , ל כמו הגוונין דלא מתחזיין בפתיחו דעיינין רק כשסותם העיינין ומגלגל בגלגולא"ור ח

 ).יהל אור) (א"צז ע(ש שם "הגוונים בסתימת העיינין כמ
 ).יהל אור(א "ש בסתרי תורה לקמן צז ע"הענין כי תלת גווין הן כמ ט
 ).יהל אור(ל שאין מתגלה רק כשעולה רוח הראשון ומתקשר עמו אז מתגלה קצת "ר י

àé  àúøååçë)øåà ìäé.( 

י "אז נראה ע, נראהכמו גוון חוור דעינא הנגלה שאינו מאיר כשמתגלגל עם גוון הפנימי שאינו  יב
 ).יהל אור(' י רוח של היכל הא"בעיינין סתימו כן רוח הזה ע

פ כן לא נתגלה עד "ל שנהורא דהיכל הראשון גלגל את נהורא של היכל זה ועל ידו אתנהיר ואע"ר יג
 ).יהל אור(י זה נתגלה הנהורא של היכל זה "שנתאחד עמו וע

ועכשיו שנאחז בנהורא תתאה שהוא דבר גס אז ' אז אנהיר וכו, כשמתקשר בנוהרא דהיכל תתאה יד
 ).יהל אור(מאיר דוגמת האש שאינו נראה ומאיר רק על ידי שנאחז בדבר גס כמו הפתילה והשמן 

 ).יהל אור(ל "שעוד יש רוחא אחרא בסטר שמאלא של היכל הזה ונקרא הדרניא טו
 ).יהל אור(ל לכן אמר בלשון רבים על שני הרוחין ונהורין "ר טז
 ).יהל אור(וא הבינה והן מעשה ידיה בסוד כרובים זהב וכרובים מבינה ה יז
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 וכל ,"השמים עצם" ונקראים ,אחד ונהיים
 הכל שלמטה היכל ואותו ,שלמטה מה

 נקרא ,כאן נכלל שהכל והיות .כאן נכלל
  ".השמים עצם"

à äàìâì òãéã ïàî åäé]ð"àìâìâì à [ ïéøåäð
 øçúñàå äéãäá ìéìëúà àøçà àçåø)øéäðàå (

]øéäðå[ïååâá äéðøçñ à øååç àåää øååçå àìëú 
 øù÷úà àìëú àåääå àã øååçá øù÷úà
 àìàîù øèñìã äàúú àøåäðã à÷îåñá

àãá àã åìéìëúàåãç ååäå á íéîùä íöò ïåø÷àå 
 àìë àúúìã àìëéä àåääå àúúìã äî ìëå
 éø÷úà àëä ìéìëúà àìëã ïéâáå àëä ìéìëúà

íéîùä íöòâ:  
 אותם נבראו הללו אורותש מכלל
 שנאמר כמו ,כנפים שש של שרפים

 שש כנפים שש לו ממעל מדיםוע שרפים"
 שכולם משום ,בשש כולם ,"לאחד כנפים
 את ששורפים םה אלה .השמים מעצם

 וסוד .רבונם כבוד על חוששים שלא אלה
 מי ].מן העולם[עובר  בכתר שהמשתמש

 מי זהו ,משנה סדרי ששה ושונה שקורא
 של יחודה של קשר רוולקש לסדר שיודע
 השם שמקדשים אותם אלה .כראוי רבונו

. תמיד יום בכל רבונם של הקדוש
 של אור מהם יוצא ,האורות כשמתגלגלים

 ארבע על טלתוומ עומדת שהיא ,אחת חיה
 שכוללות ,הראשונות על לטותוהש חיות

 כפיםנ ,כשנוסעים ובאלה .בתוכם אותם
 מתוך שיוצאים נחשים תחתונים השרפים

. העולם לכל מות שגורם שרף נחש אותו
 אותה אל מסתכלות נשר פני החיות אלה
 שנאמר כמו ,שעליהם עליון הנשר חיה

 על לטתשו זו רוח ".בשמים הנשר דרך"
 על )טלתושמ( שרומזת החיה אותו .הכל

 אליה וכולם ,למעלה מסתכלת ,כולם
 כמה מזדעזעים ,נוסעים לםוכשכ). אצלה(

 שבריםנ מהם , מהם מאירים,צבאות
 )מימיהם( מקיומם )מלפניהם מסתכרים(

 ומתחדשים ובאים ,באש אותם ושורפים
 ,חיה אותה תחת נכנסים כולם .כמקדם

. למעלה להכלילם כנפיה תחת ומסתתרים
  חיות ארבע אותן

 íéôøù ïåðéà åàéøáúà ïéìà ïéøåäðã àììëî
 øîà úàã äîë ïéôãâ úéùã)á å äéòùé ( íéôøù

 ãçàì íéôðë ùù íéôðë ùù åì ìòîî íéãîåò
åäìëã ïéâá ùùá åäìëãïéìà íéîùä íöòî ä 

ã ïåðéàà÷ååãé àø÷é ìò éùééç àìã ïåðéàì 
 óìç àâúá ùîúùàã àæøå ïåäéøàîã ïàî

 òãéã ïàî àåä àã äðùî éøãñ úéù éðúå éøà÷ã
 à÷ãë äéøàîã àãåçé àøåù÷ àøù÷ìå àøãñì
 àùéã÷ àîù ïéùã÷îã ïåðéà ïéìà úåàé
 ïéøåäð ïìâìâúî ãë øéãú àîåé ìëá ïåäéøàîã

 ÷ôð]åäééðî[ àîéé÷ éäéàã àúååéç ãçã åøéäð 
]àéîøå) [æéîøå(ã ìò  ' éàî÷ ìò ïéèéìù ïååéç

åâá ïåì åìéìëã ïééôëúà ïéìèð ãë ïéìàáå åäééå
 óøù ùçð àåää åâî é÷ôðã íéùçð éàúú íéôøù
 øùð éôðà ïååéç ïéìà àîìò ìëì àúåî íéøâã
 äàìò àøùð àúåéç àåää éáâì ïìëúñî

 øîà úàã äîë åäééìòã)èé ì éìùî ( øùðä êøã
 àúåéç àéää àìë ìò àèìù àã àçåø íéîùá

æéîøãå åäìëå àìéòì àééëúñà åäìë ìò )äéáâì( 
]äáâì[ ïéìééç äîë ïéòæòãæî ïéìèð ãë åäìë 

 éøáúúî ïåäðî ïéøéäð ïåäðî>ð"éøëúñî à< 
]ïåäéî÷î[) ïåäéîéî (øåðá ïåì ïåãé÷åàåà ïééúàå 

 àéää úåçú ïéìàò åäìë ïéîã÷ìîë ïùãçúîå
 ïåì àììëàì àäôãâ úåçú ïéøúúñî àúåéç

ã ïåðéà àìéòì 'çååéï  
  áî/á  

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(ל אין הרוח עצמו בגוונים רק נהורא דיליה "ר א
 ).יהל אור(כ עמו בלגולא ורוחא דשמאלא "ל ואתקשר ג"הוא רוחא דלסטר שמאלא הנ ב
 .אריכות ביהל אור' עי ג
  ).א"ד(שי מלמעלה למטה שהיכל זה הוא עצם השמים פירוש לפי שהוא ש ד
ä  ïéìàå)øåà ìäé.(  
å  àéîøã)øåà ìäé.(  
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 ,החיה אותה תוךל זוהרת כשרוח עולות
 גלגל אחד .ת ואחתאח לכל גלגלים ארבעה

 עמודים שלשהו ,מסתכל לצד מזרח
 וגלגל .לאמצע ומסתכלים אותו נושאים

 עמודים ושלשה ,מערב לצד מסתכל אחד
 וגלגל .לאמצע ומסתכלים אותו נושאים

 עמודים ושלשה ,דרום לצד מסתכל אחר
 וגלגל .לאמצע ומסתכלים אותו נושאים

 עמודים ושלשה ,צפון לצד למסתכ אחר
   .לאמצע ומסתכלים אותו נושאים
 מתוך נושאים העמודים עשר שנים וכל

 וכל .ופתוח סגור האמצע ואותו ,האמצע
 בכל נשמע קול ,כשנוסע וגלגל גלגל

 )שלמעלה( חיות הארבע אלו. הרקיעים
 ,בזו זו )משתלבותא "ס. מתלבשות(כולם 

 לתוך שלמטה אופנים אותם ונכנסים
 .באלה אלה כלולים ,שלמעלה הללו יותהח
 לוהטת ,רוחות באותן שנכללה זו רוח

 )זלהתאח ועומדת( ,למעלה להאחז ועולה
 באותה הצדיק האיש ברצון ולהתקשר

 באותו ונכנסת שכשעולה ,שמתפלל תפלה
 ,עמה נוטלים וכולם ,הכל לוקח היכל

. רוח באותה שנכללים עד ,בזה זה ונכללו
 היחוד קשר של וןברצ נוטלת רוח ואותה

 שכולם עד ,הכל שמיחדת התפלה של
 ,בזה זה כלולים השלישי להיכל מגיעים

 רוח ,באש ומים ,במים אש הראשונים כמו
 מערב ,במערב מזרח ,ברוח ועפר ,בעפר

 כל וכך .בצפון ודרום ,בדרום צפון ,במזרח
 בזה זה ונאחזים בזה זה מתקשרים הללו
 צבאות כמה וכך .בזה זה לביםוומש

 והתערבו למטה )שירדו( שנאחזו ומחנות
 ,צדק לכוכב שהגיעו עד תחתונים באותם

 זה וכשרוח. העולם על ממונים כמה ושם
 ,בו כלולים וכולם ,לםומכ) נכלל( שנכלל
 עד השלישי ההיכל לתוך ונכנס ונאחז עולה

 העמוד אותו בתוך שם של ברוח שנאחז
 כאן עד בשלמות הכל ואז ,באמצע שעומד
 ושלם מהכל כלול אחד רוחכולם  ו.כראוי
 "]לכל[ אחד ורוח" שנאמר כמו ,מהכל
  .ברבונו להדבק הכריעה כאן .להנה

 àúååéç àåää åâá øäãæà àçåø ãë ïé÷ìñ
 éëúñà àãç àìâìâ ãçå ãç ìëì ïéìâìâ òáøà

úìú çøæî øèñìà ïééëúñàå äéì ïéìèð ïéëîñ 
 áøòî øèñì éëúñà àãç àìâìâå àúéòöîàì

èð ïéëîñ úìúå àúéòöîàì ïééëúñàå äéì ïéì
 ïéëîñ úìúå íåøã øèñì éëúñà àãç àìâìâå
 àøçà àìâìâå àúéòöîàì ïééëúñàå äéì ïéìèð
 äéì ïéìèð ïéëîñ úìúå ïåôö øèñì éëúñà

 àúéòöîàì ïééëúñàå  
 àúéòöîà åâî ïéìèð øñéøú ïéëîñ åäìëå

øéâñ àúéòöîà àåääåá ]çúôå) [çéúôå( ìëå 
 àìèð ãë àìâìâå àìâìâ åäìëá òîúùà àì÷

 ïååéç òáøà ïéìà ïéòé÷ø]àìéòìã[ åäìë 
)ïùáìúî ()]ð"à(áìúùà å[ ïéìàòå àãá àã 

 àìéòìã ïååéç ïéìà åâá àúúìã íéðôåà ïåðéà
 ïåðéàá ìéìëúàã àã àçåø ïéìàá ïéìà ïìéìë
 àîéé÷å àìéòì àãçàúàì à÷ìñå àèäìî ïéçåø

àãçàúàìâ äàëæ ùð øáã àúåòøá àøù÷úàìå 
ìö àéääá àåääá úìàòå à÷ìñ ãëã éìöã àúå

 åìéìëúàå äãäá ïéìèð åäìëå àìë ìéèð àìëéä
 àåääå àçåø àåääá åìéìëúàã ãò àãá àã
 àúåìöã àãåçéã àøåù÷ã àúåòøá àìèð àçåø
 äàúéìú àìëéäì åäìë åèîã ãò àìë àãçéîã

 éàîã÷ãë àãá àã ïìéìë)á( àéîå àéîá àùà
 çøæî àçåøá àøôòå àøôòá àçåø àùàá

îá ïåôöá íåøã íåøãá ïåôö çøæîá áøòî áøò
 éëäå]éðä[ àã ïãçàúîå àãá àã ïøù÷úî åäìë 

àã íò àã ïáìùîå àãáã ïéìééç äîë ïëå 
ãçàúàã ïééøùîå)å( ]ð"éúçðã à[ àúúì 

 ÷ãöã àáëëì åèîã ãò éàúú ïåðéàá åáøòúàå
 àã àçåø ãëå àîìò ìò ïðîî äîë ïîúå

)ìéìëúàã( ]ìéìëúà[éìë åäìëå åäìëî  äéá ïì
 äàúéìú àìëéä åâá ìàòå ãçàúàå ÷éìñ)å( ãò

 íéà÷ã àãåîò àåää åâá ïîúã àçåøá ãçàúàã
 à÷ãë àëä ãò íéìúùà àìë ïéãëå àúéòöîàá
 íéìùå àìëî ìéìë àãç àçåø åäìëå úåàé

 øîà úàã äîë àìëî)èé â úìä÷ ( ãçà çåøå

                                                           

à  úìúå)äéøåà ì.( 

á  øâñ)øåà ìäé.( 

âàãçàúàì àîéé÷å  –á øâñåî )ôã”å.( 

ã "àã íò "øåà ìäéá ÷çîð , àúéà åîå÷îáå"àãá." 



úéùàøá 

162 

äðäìàäéøàîá à÷áãúàì äòøëä àëä á:  
 של היכל הוא זה היכל .שלישי היכל

 טהור הוא זה רוח .נגה שנקרא רוח אותו
 לא ,בו שנראה גוון בו אין , מכולםברורו

 ולכן ,םואד ולא שחור ולא ירוק ולא לבן
 התחתונים מכל ברורה טהרה .רוטה נקרא
 לא ,מהכל טהור שהוא גב על ואף .הללו
 מתגלגלים הללו שהתחתונים עד נראה

 ).בו( בתוכו ונכנסים בו )וכורים( ואוחזים
 ,אורו את מראה אז ,בתוכו שנכנסים כיון
 זה רוח כשנשלם.  מכולםאחד גוון ולא
 שכלול אור ממנו יוצא ,התחתונים מכל

 מאורות שני אותם ,מאורות בשלשה
 נצוץ באותו .ונוצצים ויורדים עולים
 זה ניםומש אורות ושנים עשרים נראים

 באותו ונכנסים ,אחד אור וכולם ,מזה
  .האחד האור

ëéääàúéìú àìâ àìëéä åäéà àã àìëéä 
 àééëã åäéà àã àçåø äâð éø÷àã àçåø àåääã

 úéì åäìëî øéøá äéì øååç åàì äéá éæçúàã ïååâ
 éø÷à êë ïéâáå ÷îåñ àìå íëåà åàìå ÷åøé åàìå

øäåèãòàå ïéàúú ïéìà ìëî àøéøá àééëã " â
éæçúà àì àìëî àééëã åäéàãäïéìàã ãò å éàúú 

 ïãéçàå ïìâìâúî]ð"ïàøëå à[ ïéìàòå äéá ]äéåâá[ 
)äéá (äéøåäð éæçà ïéãë äéåâá ïéìàòã ïåéëæ àìå 

 åäìëî àçåø éàä íéìúùà ãë åäìëî ãç ïååâ
 ïéøåäð úìúá ìéìëã àøåäð äéðî ÷éôà éàúú
 àåääá ïéööðå ïéúçðå ïé÷ìñ ïéøåäð ïéøú ïåðéà

àöåöðçïåæçúà è àã ïééðùî ïéøåäð ïéøúå ïéøùò 
 ãç åäìëå àã ïî ãç àåää åâá ïéìàòå àøåäð

àøåäðé   
 פרט מאיר ולא ,אותם כולל האור אותו

 ואותו .עולים שלמטה הללו שהאורות לזמן
 אותו אז . כולםאת לוקח התפלה של רצון
 אותו מאירו ,רוח אותה מתוך יוצא אור

 ,הללו הנוצצים האורות שני ומוציא האור
 אותיות ושתים עשרים כחשבון ונראים
 באותו ונכללים חוזרים כך אחר .התורה

  .האור

 àðîæá øá øéäð àìå ïåì ìéìë àøåäð àåää
ïé÷ìñ àúúìã ïéøåäð ïéìàãàé àúåòø àåääå 

 åâî ÷éôð àøåäð àåää ïéãë åäìëì ìéèð àúåìöã
 ïéìà ÷éôàå àøåäð àåää øéäðúà àçåø àåää

ïéøåäð ïéøúáéïåæçúàå ïéööð âéë ïáùåçë " ïååúà á
àúééøåàããéøúáì åèéøãäúî  àåääá ïìéìëå ï

àøåäðæè  

                                                                                                                                                                                     

 ".רוח אחד לכל) "קהלת ג יט(לשון הפסוק  א
 .אריכות ביהל אור' עי ב
  ).א"ד(נצח ). ג"א י ע"יהל אור ח(ירכין עד סופן  ג
 ).יהל אור(ל "ש לטהר שהוא בהיכל הזה כמש"ל וז"ר ד
 תתאין נכללין בו מ אינו נראה עד שרוחין ונהורין"כ בדבר המאיר מ"ל שגוון חשוך אינו נראה משא"ר ה

 ).יהל אור(לפי שבו אין גוון כלל רק הוא אור שמאיר לגוונין ואין אור מאיר בלתי גוונין 
 ).יהל אור(לא הרוח בעצמו שהרוחין אינן נראין בכל ההיכל אלא על נהורין  ו
לא ש מיום מים שחרב בית המקדש "ה ולכן לא נמא וכטהר שהן תרי פלגי דגופא וז"היכלין נו'  הן בז

ר עד אימת נתיב "ש בריש אד"וז, נראו שמים בטהרתה דאשתאר חד כרוב והוא הוד אבל נצח נסתלק כידוע
י התורה ורזין דאורייתא משיבין לה קצת הארה מבעלה דאסתלק בהדי כרוב חד "שע, בקיומא דחד סמכא

 ).יהל אור(
ç  àöéöð)øåà ìäé.( 

 ). א"ד(' אל ברוך גדול וכו ט
 ).יהל אור(ורין הנה' הוא ההוא נהורא הראשון דכליל ב י

 ). יהל אור(ל "כנ' ל דלא אתחזי נהורי"ר' ג דאיהו דכיא מכלהו לא אתחזי עד דאלין תתאי כו"ואע יא
שהתורה כולל נביאים , נהורין דנפקי מניה הם נביאים וכתובים' וב, שהנוהרא חדא הוא נגד תורה יב

 ).יהל אור(ב "ח כא ע"ש בתז"וכתובים כמ
 ).יהל אור(הנצוצין  יג
וזהר תרומה , ג"א א ע"ח ס"זו' עי[ה "ושם הוא סוד כ, הורין הן מההו ארבות משחא דעלמא דאתיהנ יד
 ).יהל אור(ב אתוון "ב נהורין דנפקי מנהון שהם כ"ב הם הכ"ך וכ"נהורין תנ' והוא הג] קלט

åè  øúáìå)øåà ìäé.( 

 ).יהל אור(כ חוזרים ונכללין בנהורא הראשון סוד התורה "ל אח"ר טז
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 באותם( תחתונים האורות אותם כל
 הללו באורות כלולים כולם ,)אורות

 הזה האור .הזה באור וכולם ,)תחתונים(
 הרוח ואותו ,הרוח אותו בתוך ,כלולאיפה 
 עומד ולא ,הזה השלישי בהיכל עומד

 הרביעי ההיכל בתוך אלאלהתיישב 
 המאורות, לתוכו לעלות שהשתוקקותו

 כשנוצצים ,הרוח אותה מתוך שיצאו והלל
 בשעה .הנוצצים המאורות כל מתחברים
 ודוחקים אחד אור אותו מתוך שיוצאים

 אחת חיה מהם יוצאת ,להתנוצץ )ודוחים(
  אלו כל של כמראה דמותה ,גדולה קדושה

 ïéøåäð ïåðéà ìë]éàúúåäìë ïåðéàá [)  ïåðéàá
ïéøåäðïåäìë  ( ïìéìë]ïéøåäð éðäá[) éàúú (å åäìë

àã àøåäðáàäéà àøåäð éàä å àåää åâá ìéìë 
 àã äàúéìú àìëéäá àîéé÷ àçåø àåääå àçåø

àáùéúàì íéà÷ àìåá äàòéáø àìëéä åâá àìà 
 å÷ôðã ïéøåäð ïéìà äéåâì à÷ìñì äéúáåàéúã
 åäìë ïøáçúî ïéööðî ãë àçåø àåää åâî
 àøåäð àåää åâî é÷ôðã àúòùá ïööðã ïéøåäð

àãçâöðúàì ïééçãå ÷ôð àöé àúåéç ãç åäééðî 
àáøáø àùéã÷ãåæéçë àäð÷åéã äïåðéà ìëã   

  âî/à  
 נשר ודמות אריה דמות ,החיות שאר
. מהם אחת דמות בה ונעשו ,כאחד כלולים

 אופנים ארבעה יש הזאת החיה תחת
 בכלילות קםומר תרשיש כמראה עליונים

 רבוא אלף מאות ושש .צבעיםה כל
 האופנים הוארבע .בתוכם כולם )גדולים(

 יוצאים וכולם ,כנפים בשמונה כולם הללו
 .עליהם ששולטת החיה אותה אור מתוך

 .צבאות מוציאה ,האור אותו שנוצץ בשעה
 ,שתחתיה אלה וארבעה הללו צבאות
 בארבע העולם צדדי בארבעת עומדים

 מסתכלות פנים שתי ,ואחד אחד כל פנים
 ,בכנפיהם מכסות פנים ושתי ,החיה לאותה
 יכולים שלא שנוצצים ורותא מאותם

 אלה שנוסעים פעם בכל, להסתכל
 )ושניםא "נ. עשר ושנים( גלגלים בארבעה
 הזעה מאותה נעשה ,כראשונים עמודים
 שכולם ,ומחנות צבאות כמה שלהם

 שוקטים שלא ,ומזמרים משבחים

 øùðã àð÷åéãå äéøàã àð÷åéã àúåéç øàù
àãçë ïìéìëåå  åäééðî àð÷åéã ãç äá åãéáòúà

ã úéà àúåéç éàä úåçú 'ïéàìò ïéðôåàæ åæéçë 
ïéðååâ ìëã åìéìëá ïî÷øî ùéùøúãç äàî úéùå 

 óìà]àåáø[) ïáøáø (åäìëèã ïéìàå åäééååâá  '
 íéðôåà>àéðîúá <)ïéðîúá( åäìëå åäìë ïéôãâ 

ïé÷ôðé åäééìò àèìùã àúåéç àåääã åøéäð åâî 
)å(åää õéöðã àúòùá ïéìééç à÷ôî àøåäð à

 ïéìééç]ïéìà[ã ïéìàå  'ãá ïéîéé÷ äúåçúã ' ïéøèñ
ãá àîìòã ' ïéôðà ïéøú ãçå ãç ìë ïéôðà

 ïééôçî ïéôðà ïéøúå àúåéç àåää éáâì ïìëúñî
 ïéøåäð ïåðéàî åäééôãâá]ïööðã) [ïööðî( àìã 

àìëúñàì ïéìëéàéïéìà éìèðã àðîæ ìëá áéãá  '
 ïéìâìâ]øñéøúå[) ïéøúå (ëîñïéâé éàîã÷ë 

 ïééøùîå ïéìééç äîë ïåäìã àòéæ àåääî ãéáòúà
 ïéîìòì éëëúùî àìã éøîæîå ïéçáùî åäìëã

                                                           

ד כלילין בהאי "וכלהו כ, ב נהורין והשנים דפקו מנהון,כלילן באלו הככל הנהורין דהיכלות דלתתא  א
 ).יהל אור(נהורא הראשון והנהורא כליל ברוחא של היכל הזה 

 ).יהל אור(' ל שרוחא דא לא קאים לאתיישבא אל אבהיכל ד"ר ב
â á)ôã”å ( óñåðïé÷çãå. 

חברות ל ומתנוצצין ומתחברן הנציצין אז מתוך הת"נהורין יוצאין מנהורא חדא הנ' ל כאשר הב"ר ד
 ).יהל אור(' הניצוצין יוצא חיותא חדא וכו

 ).יהל אור(שאינן צורת אדם כלל ' חיותא דשם עיינין לה כעיני אנשא ובהיכל כו' ולפי שבהיכל הד ה
 ).יהל אור(' הצורות כא' ל שהחיותא מורכב מב"ר ו
 ).יהל אור(אופנים בהיכל הראשון ' לפי שיש עוד ד ז
 ).יהל אור(' וזהו בשרשם וכו ח
è  ïìéìë)øåà ìäé.( 

 ).יהל אור(ל "ר אלפים רבוא נפקין מנהירו דחיותא הנ"וכל הת' ל האופנים ד"ר י
 ).יהל אור(שחפיין בגדפיינו שלא יסתכלו בנהורין דנצצין שאינן יכולים להסתכל בהן  יא
 ).יהל אור(אופנים ' ל שהולכין הד"ר יב
 ).יהל אור(' וא' ל לכל א"ר יג
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  àøåòù ïåì úéì ïéìàìå  .שעור להם אין ולאלה ,לעולמים
 לארבעת הזה להיכל יש פתחים ארבעה

 פתח בכל ממונים עשרה ,העולם צדדי
 ההיכלות שבתוך שכולם ובזמן .ופתח

 של ברצון עולים היכלות ואותם ,שלמטה
 עד פתחים פותחים כולם ,הטהור תפלה

 לביםוומש ,באלה אלה כולם שנכללים
 לתוך הממונים כל ונכנסים ,באלה אלה

 אופנים ,מחנות בתוך מחנות ,ממונים
 ,הללו באופנים ,באופנים וחיות בחיות

 שנכנסים עד ,ברוח רוח ,במאורות מאורות
 כמראה אחד מקום יש הזה בהיכל. זו ברוח
 צבאות כמה גנוזים ושם ,שנוצץ זהב

 מתעטרים ולא עולים שלא ומחנות
 קושרים אלה שכל בשעה אלא ,למעלה
 כולם ,להתעטר נוסע וההיכל קשרים
 .מגנים בעלי םיונקרא ,בדין מלאים יוצאים

 שבהיכל הדין בעלי מתוך בעולם שלוחים
 צדדים בארבעה תלויים זה במקום .הרביעי

 לכל זהב של מגנים רבוא אלף מאות שש
 ,מקיפות חומות מהם מטהל וכן .וצדעבר 
 נלחמים הללו המגנים וכל.  שישיםוהם

 אותם לכל פרט ,מחיםוור בחרבות קרבות
 שמגיעים עד ,העולם של הדין שלוחי
 ההיכל ואז .מאדים לכוכב בדרגות דרגות
 אותם בכל רוח באותה ומתעטר עולה

 ואותו .במקומו מקום אותו ונשאר ,צבאות
 לוחיםהש אותם ".הרצים תא" נקרא מקום
 צדדי בכל רעניותוופ דינים להשלים רצים

  .העולם

 ïéøèñ òáøàì àã àìëéäì úéà ïéçúô òáøà
 ïðîî øùò àîìòã]ìëá) [ìëì( àçúôå àçúô 

 ïåðéàå àúúìã ïéìëéä åâá éã åäìëã àðîæáå
 ïéçúô åäìë àééëã àúåìöã åòøá ïé÷ìñ ïéìëéä
 ïéáìùîå ïéìàá ïéìà åäìë ïìéìëã ãò ïéçúô

éìàá ïéìà ïðîî åäìë ïéìàòå ï]ïðîî åâ[ ïééøùî 
íéðôåà ïééøùî åâàúåéçá áíéðôåàá úåéçå â 

ïéøåäð íéðôåà ïéìàáã ãò àçåøá àçåø ïéøåäðá 
 àãç àúëåã úéà àã àìëéäá àã àçåøá åìàòã
 ïéìééç äîë ïéæéðâ ïîúå õéöðã àáäãã åæéçë
 àìà àìéòì ïéøèòúî àìå ïé÷ìñ àìã ïééøùîå

ù÷ ïéìà ìëã àúòùá ìéèð ìëéäå ïøéù÷ ïéø
àðéãá ïééìî ïé÷ôð ïåäìë àøèòúàìä ïåø÷àå 

éøàîå éã ïéðéã éøàî åâî àîìòá ïçéìù ïéñéøú 
 òáøàá ïééìú àúëåã éàäá äàòéáø àìëéäá

ïååáø óìà äàî úéù ïéøèñæ ìëì àáäãã íéðéâî 
 ïåðéàå ïô÷î ïéøåù åäééðî àúúì ïëå øèñå øèñ

éçéâî åäìë íéðéâî éðä ìëå ïéúù ïéôééñ ïéáø÷ ï
ïéðéã éçéìù ïåðéà ìëá øáì ïéçîåøåç ãò àîìòã 

ïéãëå íéãàîã àáëëì ïéâøãá ïéâøã åèîãè 
 ïåðéà ìëá àçåø àåääá úøèòúàå à÷ìñ àìëéä
 àåääå äéøúàá àúëåã àåää øàúùàå ïéìééç
 éèäøî ïéçéìù ïåðéà íéöøä àú éø÷à àúëåã

àîìò éøèñ ìëá ïéðòøåôå ïéðéã àîìùàìé:  

 כלאת  נושאתהיא  ,עולה פלהכשת
 קשרים וקושרת ,והמחנות הללו המאורות
 ברוח רוח שנקשר עד ,כאחד כולם ונכללים

 עמוד אותו לתוך ונכנסים .אחד והם
 אשרי .הרביעי ההיכל של ברוח כללילה

 àúåìö à÷ìñ ãë)å( ïéøåäð éðä ìë ìéèð
 ãò àãçë åäìë åìéìëúàå ïéøù÷ øù÷å ïééøùîå
 àåää åâ åìàòå ãç ïåðéàå àçåøá àçåø øù÷úàã
 äàòéáø àìëéäã àçåøá àììëúàì àãåîò

 ïàî äé÷ìåç äàëæ íéøàå äéøàîã àæø òãéã

                                                           

 ).יהל אור(' שבהיכל א א
 ).יהל אור(' שתחת החי' שפניהן פני נשר שבהיכל הבחיות ' שהן ד ב
יהל (לזה אמר באלין אופניםוהן שבהיכל הזה ' שלא תאמר שהוא כלילת החיות באונפים שבהיכל הא ג
 ).אור

 ).יהל אור(' דא אית וכו' ש בהיכל"וכל זה אמר הקדמה למ ד
 ).יהל אור(ל על האומות "ר ה
  ). א"נ (ב"הרש. נושאי תריס ורומח להלחם' פי ו
æ  àåáø)øåà ìäé( 

ç  àîìòã ïçéìù)øåà ìäé.( 

è  ãëå)øåà ìäé.( 

 .אריכות ביהל אור' עי י



úéùàøá 

165 

 דגלו ריםוֵמ ,רבונו סוד שיודע מי של חלקו
 זה צריך הכל ,וראה ובא. שצריך במקום

 זה ולהאיר זה עם זה םלהשלי לזה וזה לזה
 שצריך למקום הכל שעולה עד ,בזה

 כך ואחר ,בהתחלה מלמטה ,שלמות
 הצדדים בכל היא השלמות ואז ,מלמעלה

 הללו הסודות שיודע מי .כראוי הכל ונשלם
 ברבונו שמתדבק זהו ,שלמות ועושה
 את מעטר והוא ,הקשות הגזרות כל ומבטל
 אדם וזהו .העולם על ברכות ומושך רבונו

 לא לתויותפ ,העולם עמוד צדיק שנקרא
 והוא ,הבא בעולם וחלקו ,ריקם חוזרת

  .האמונה בני בחשבון

äéìâãàêéøèöàã øúàá á êéøèöà àìë éæç àúå 
àãì àãå àãì àãâ àã íò àã àîìúùàì 

 øúàì àìë ÷éìñã ãò àãá àã àøäðúàìå
êéøèöàããàúéîã÷á àúúî åîéìù ä àìéòìîå 

øúáìå íéìúùàå ïéøèñ ìëá åîéìù åäéà ïéãëå 
 ãéáòå ïéìà ïéæø òãéã ïàî úåàé à÷ãë àìë

à àã åîéìù ìë ìéèáå äéøàîá ÷áãúî åäé
 ïàëøá êéùîå äéøàîì øèòà åäéàå ïéù÷ ïéøæâ

 éø÷àã ùð øá åäéà àãå àîìò ìò]à÷éãö[ 
 àééð÷éø øãäà àì äéúåìöå àîìòã àãåîò

ïáùåçá åäéàå éúàã àîìòá äé÷ìåçå  éðá
àúåðîéäî  

 החיות וכל הללו ההיכלות כל ,בא וראה
 והלל האורות וכל הללו הצבאות וכל הללו
 כדי ,לזה זה צריכים הללו הרוחות וכל

 כך אחר ולהשתלם מלמטה להשתלם
 זה מתדבקים הם הללו ההיכלות .מלמעלה

 של( שלמעלהצבעים ה כמו לםווכ. בזה
 שבתוכם מה כל ,זה עם זה דבוקים )העין
 תימהבס שנראה מראה כאותו הם

 .נוצץ הרוז אותו ונראה ,העין כשמתגלגלת
 ,גלגול באותו )בו (נראה שלא מה ואותו

 ולכן ,הכל על ששולטת רוח אותה הוא
ודרגות על ( דרגות על דרגות בזה זה עומד

  הכל שמתעטר עד, )דרגות

 éðä ìëå àúåéç éðä ìëå ïéìëéä éðä ìë éæç àú
 åäìë ïéçåø éðä ìëå ïéøåäð éðä ìëå ïéìéç

]åëéøèöà) [êéøèöà( àã >àãì <)àãá( ïéâá 
 àîìúùàìå àúúî àîìúùàì>ì<úá ø

 àìéòìî>ïåðéà ïéìëéä ïéìà <)ïéìà ïéìëéä ïåðéà( 
 àìéòìã ïéðååâë åäìëå àãá àã ïé÷áãúî]ð" à

àðéòã[àã íò àã ïé÷áãúî æ åäééåâá éã äî ìë 
 ïåðéà>àåääë <)àåääá(åæéç çàéæçúîã è 

 àøäæ àåää éæçúàå àðéò àìâìâúî ãë åîéúñá
 éæçúà àìã äî àåääå õéöð)äéá ( àåääá

åäéà àìåâìâàìë ìò àèìùã àçåø àåää é ïéâáå 
 ïéâøã ìò ïéâøã àãá àã àîéé÷ êë) ìò ïéâøãå

ïéâøã (àìë øèòúàã ãòàé  
  âî/á  

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(ה "דגלו של הקב א
 ).יהל אור(אם לנקמה ואם לחסד  ב
 ).יהל אור(את השני ' את השני כדי להשלים א' צריכים א ג
 ).יהל אור(' היכל ז ד
 ).יהל אור( שנכללין בה כל השית סטרין דידה שהן שית היכלין ה
 ).אוריהל (דאתמליא מנהר די נגיד ונפיק  ו
 היכלין אלו שהן גוונין דמתחזיין' גוונין דמתחזיין כן הוא הג' גווני עינא שהן ג' ל כמו ג"ר ז
גוונין דל אמתחזיין ' היכלות הן ג' ל כל הנהורין וחיות ואופנים וגלגלים וסמכין ומשריין כלם שבג"ר ח

ים שהן ראו באספקלריא שאינ מדריגות הנביא, מדריגות חלוקים' והן ג' אלא בסתימו בגלגולא דעינא וכו
י גוונין "ל ומדרגות האבות שראו בגוונין דלא מתחזיין ע"י כנ"גוונין דמלכות שהן נה' המאירה והן ג

ה והוא דלא מתחזיין כלל והוא בבינ הוכן הן "א ומדרגת משה רבינו ע"ת והאו בדרגא דז"דמתחזיין והן בחג
 ). יהל אור( אתחזיין כלל הוא הרוחין שבאלו ההיכלות ל ונגד שלא"כאן ההיכלין עצמן ומה שבהיכלין כנ

 ).הערת הזוהר(ב "א ס ע"צז ע ט
י שהן גוונין "גוונין דמתחזיין והן נה' היכלין ראשונים הן ג' וכן ההיכלין עצמן חלוקין במדרגתם ג י

ת שהן "ן והן חגהיכלין האחרים הן גוונין דלא מתחזיין אלא בסתימו דעינא מגו גוונין דמתחזיי' וג, דמלכות
 ).יהל אור(נגד גוונין דלא אתחזיין כלל ' והיכל הז, א כידוע"מדרגת האבות והן נגד ז

 .אריכות ביהל אור' עי יא
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 אותם כל אלמלא ,וראה ובא. כראוי
 העין כשנסתמת ,שנראים העין שלצבעים 

 אותם נראים לא ,לובגלג ומתגלגלת
 , צבעיםאותם ואלמלא .שזוהריםצבעים ה

 .עליהם ולטששנסתם ה אותו נדבק לא
 ,בזה זה ונקשר בזה זה תלוי שהכל נמצא

 ורצון ,השלישי בהיכל כאחד הכל כשנכלל
 ואז ,הרביעי בהיכל להתעטר עולה התפלה

 כאן ,אחד וקשר אחד ורצון אחד הכל
  .לרבונו להתרצות השתחואה

 ïéðååâ ïåðéà ìë àìîìà éæç àúå úåàé à÷ãë
ïééæçúàã àðéòãà àìâìâúàå àðéò íéúñà ãë 

âá àìîìàå ïøäæã ïéðååâ ïåðéà ïåæçúà àì àìâì
 àèìùã íéúñã àåää ÷áãúà àì ïéðååâ ïåðéà

åäééìòá øù÷úàå àãá àã àéìú àìëã çëúùà 
 àìëéäá àãçë àìë ìéìëúà ãë àãá àã
 àøèòúàì à÷ìñ àúåìöã àúåòøå äàúéìú

àìë ïéãë äàòéáø àìëéäáâ àãç àúåòøå ãç 
 àãç àøåùé÷å]àëä[äàåçúùä ãàöøúàì  ä

äéøàîáä:  
 נהומש הוא זה היכל .הרביעי היכל

 ,מזה לפנים זה ,היכלות ארבעהולו  ,םמכל
 שנקרא רוח הוא כאן .אחד היכלוכולם 

 כל של הזכות מתהפך זה במקום ,תכּוְז
 יוצאים ממנהו ,הכל תלוקח זו רוח .העולם
 ,מתפשטים ניצוצותכולם מ ,אורות שבעים
 יםהאחר כמו מתפשטים שלא בעגולוכולם 

 זה ומאירים בזה זה מתדבקים) והם( ,הללו
 העולם ותוי כל זכ.בזה זה אחוזים בזה

äàòéáø àìëéäå àéðùî åäéà àã àìëéä 
åäìëîæ åäìëå àã ïî åâì àã àãì ïéìëéä òáøà 

àìëéä ãççúåëæ éø÷àã àçåø åäéà àëä è 
àîìò éðá ìëã úåëæ êôäúî àã øúàáé àçåø 

àìë ìéèð àãàéïéøåäð ïéòáù å÷ôð äéðî áé åäìë 
ïööðîâéèùôúî àìã àìåâòá åäìëå  ïéìàë é

 àãá àã ïéøéäðå àãá àã ï÷áãúî ïéðøçà

                                                           

ל אלמלא גוונין הנראין לא היו נראין גוונין המאירין שהן גוונין שאינן נראין רק בסתימו דעינא ולא "ר א
ל לא אתיידע כלל ההוא סתים דשלטא "ונין המאירין הנהיו נראין כלל אפילו בסתימו דעינא ואלמלא גו

וכולן מרומזין בעינא ולכך נאמר על כל ענין השגה בין הנראין בין שאינן נראין . ל"דרגין הנ' עלייהו שהן ג
 ).יהל אור(כלם ויראו 

 ).יהל אור(א "ש לקמן נא ע"מיני אור בנר כמ' ל והן ג"ולכל הנ' רומז על הרוחא וכן להיכל הז ב
ל כל ההיכלין דלתתא ורוחין ונהורין כלהו אתכליל ברוחא של היכלא תליתאה והוא לא קאים "ר ג

 ).יהל אור(לאתיישבא אלא בהיכלא רביעאה 
ל וכן ההיכלין הן בסוד ארעין "שכאן הירכים וצריך לאתדבקא בארעא שמשם כל ההתעוררות כנ ד

רכין שהן שם בארץ וכאן השתחואה שהוא כריעה לאתדבקא ב' ש לעיל ובהיכל הב"לרקיעין עלאין כמ
 ).יהל אור(הוא פירשו דידין ' וכאן הוא רק פישוט רגלים לבד שבהיכל ה' ש בגמ"פישוט ידים ורגלים כמ

 .אריכות ביהל אור' עי ה
  ).א"ד(גבורה ). ג"א י ע"יהל אור ח(בטן  ו
 ).יהל אור(והוא נגד החיה הרביעית שראה דניאל  ז
 ).יהל אור(' וכולם נחשבין במנין היכלות להיכל א, לפנים מחבירו' היכלין א' שבהיכל הזה יש ד ח
ו "ט' א פ"במבוא שערים שער א' עי). יהל אור(א "פנחס רסה ע' ועי" חובה"א הקרוי "והוא ההיפך מסט ט

ש  כי סוד נהר דינור הוא היכל זכות ונודע הוא כי בכל עולם ועולם י,זה לשונו) ד"ב סב ע"ה ח"ד בדע"הו(
ומשם נבראים , נהר דינור אחד והנה הנהר דינור שבכל עולם היא הגבורה שבה שהוא נור אש גמור

וסוד הענין כי זה נהר דינור הוא סוד בירור המלכים דמיתו ולכן בכל , המלאכים שנבראים ומתים בכל יום
וחוזרים לשרשם יום ויום מתבררים מהם ניצוצות ונעשה מהם מלאכים ואינם יכולים לקבל הארה ומתים 

 .בנהר דינור עצמו
 ).יהל אור(א היכלא דאיקרי חובה "לפי שנגד היכל זה בסט י

 ).יהל אור(ל כל שבהיכל הזה "ר יא
א אבן "סנהדרי גדולה שיושבין בלשכת הגזית בסוד צור ישראל שהוא אבן גזית וכנגדו בסט' והן ע יב

 ).יהל אור(מכשול 
 ).יהל אור(ערי ישראל ד בכל "שמתפשטין ניצוצות מהן שהן ב יג
ãé  ïéãéçà)ìäéøåà .( 

 ).יהל אור(ש סנהדרין כחצי גורן עגולה כדי שיהו רואין זה את זה "כמ טו
æè  ïååëæ)øåà ìäé.( 
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מכולם ו ,הללו המאורות לפניעומדים 
 כאחד שקולים מאורות שני יוצאים

  הםאלה כנגד. תמיד לפניהם שעומדים
 שסובבים שבחוץ גדולים ממונים שבעים

 שבעים .ההיכלות ארבעת )אלה (כל את
 ,לפניהם שעומדים רותאו ושני אלו אורות
 הכתוב סוד וזה ,ולפנים ילפַנ פנימייםכולם 

לפני ". בשושנים סוגה חטים ערמת בטנך"
 כלו תיווהאורות הללו נכנסים כל הזכ

 הללו האורות שני .לדון העולם מעשי
 שבע שיש )שהם( משום ,עדות מעידים

 וכל )כל כן( ,הארץ בכל שמשוטטים 'ה עיני
 מעשה אותוב נרשם בעולם שנעשה מה

 .בקיומם ועומדים ,ממש זכות ואותה ממש
 ומסתכלים בהם רואים הללו האורות ושני

 .האלה אורות שבעים לפני ומעידים
 הן דינים ודנים גזרות גוזרי אלה שבעים

. הזכות מקום הוא וכאן ,לרע הן לטוב
 ,ו"יה שהם אותיות שלש נרשמו זו רוחב

 במקום נדבקות הללו האותיותר שאשכ
 נרשמים אז ,ונקבה זכר של הדבקותב הזה

 אור יוצא כך אחר .משם מסתלקים ולא בו
 הזה האור .צדדים לארבעה שמאיר אחד

 דין בתי שלשה שהם אחרים שלשה מוציא

ïéîéé÷ ïéøåäð ïéìà éî÷ àîìòãàé÷ôð åäìëî á 
 åäééî÷ éîéé÷ã àãçë ïéìå÷ù ïéøåäð ïéøú

àøéãúâ ïðîî ïáøáø ïéòáù ïåðéà ïéìà ìá÷ì 
 ìë ïéøçñã øáì)éðä (]ïåðéà[ïéìëéä òáøà ã 
ïéìà ïéøåäð ïéòáùääð éøúå  åäééî÷ ïéîéé÷ã ïéøå

åâ ïéàîéðô åäìëååâì æ áéúëã àã àæøå )â æ øéù (
íéðùåùá äâåñ íéèç úîøò êðèáç ïéøåäð éî÷ì 

ïéìàè àðãúàì àîìòã ïéãáåò ìëå åëæ ìë ïéìàò 
 ïéâá àúåãäñ éãäñ ïåðéà ïéìà ïéøåäð ïéøú

)ïåðéàã (]úéàã[åäé éðéò äòáù " ìëá éèèùîã ä
àòøàéìòá ãéáòúàã äî ìë  íéùøúà àî

àåääáàéàãáåò áé ùîî àúåëæ àåääå ùîî 
îåé÷á éîéé÷åïàîç ïéøåäð ïéøú ïéìàå åäééâé åäá 

ò ïéìà éî÷ éãäñå ïìëúñîå 'ò ïéìà ïéøåäð ' éøæâ
]éðééãå ïéøæâ) [éðééã ïéøéæâ( ùéáì ïä áèì ïä ïéðéã 

 äéá àã àçåø àúåëæã øúà åäéà àëäå
ïåðéàã úìú ïååúà åîéùøúàãéäé "ìà ãëã å ïé

 àúå÷áãúàá øúà éàäá ï÷áãúî ïååúà
 àìå äéá åîéùøúà ïéãë àá÷åðå àøåëãã

ïîúî ïåãòúàåè øéäð àøåäð ãç ÷ôð øúáì 

                                                                                                                                                                                     

ל ואלו הן שרש הסנהדרין שלכן הסנהדרין פותחין בזכות וכל עניינים היה "סנהדרין הנ' ל לפני הע"ר א
 ).יהל אור(לזכות 

á  å÷ôð)øåà ìäé.( 

משמאל וכותבין דברי ' מימין וא' סופרי הדיינים עומדים לפניהם א' ש וב,סופרי הדיינין כמ' הן ב ג
 ).יהל אור(ש שקולין כחדא ששניהן כלולין מרחמי ודינא "המזכין ודברי המחייבין וז

כסא ' נהורין ונק' שרים הסובבים את הכסא וכאן הוא סוד הכסא בע' ל שבעים שרי אומות שהם ע"ר ד
 ).יהל אור(המפשט כונן למשפט כסאו 

ä øåà ìäéá ÷çîð. 

å  åâì)øåà ìäé.( 

היכלות שהן בהיכל '  לגו שהן באמצע ההיכל הזה בהיכל הפנימי מן הדל בפנים ההיכלות ואמר לגו"ר ז
 ).יהל אור(הזה 
יהל (ב קדמאי הן לפני מהם "וע, דשמאלא' מסט' דימינא וא' מסט' ב נהורין א"פ ע"לפי שיש עוד ב ח
 ).אור

 ).יהל אור( ל"הנ' ל לפי הע"ר ט
é á)ôã”å ( óñåð)ìë ïë(,. 

àé  àåää åäá)øåà ìäé.( 

 המעשה דעביד בצורתו ודיוקנו באותו נרשמין כל המעשים שבעולם הזה כל אותו' עיני ה' ל בז"ור יב
טהירין דנפקין לגלאה אורחא ' גדלי עינא ז' היום ואותו מקום וזה שמראין לו לאדם לפני מותו והן ז

 ).יהל אור(דחייבין 
 ). יהל אור(סנהדרין והן דנין אותו ' ומעידין לפני הע' עיני ה' ל שאלו השנים עדים רואים בז"ר יג
  ).הערת הזוהר(א "קנט ע יד
ק "בהיכל ק' א דירית כידוע וכד מזדווג בנוק,ו בסוד אחסנתא דאו"ל דבדכורא הוא תלת אתוון יה"ר טו

 )יהל אור(ק שלו ונדבק בהיכל הזה "ושם כל היכלין דלתתא כלולין בו ומתדבקין כלם בדכורא בו
 .אריכות ביהל אור' עי טז
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 ,העולם בדברי אחרים דינים שדנים
 בכל ,בשלמות ,במחלות ,ניובע ,שרובע

 .בהם נדון שהעולם דברים שאר אותם
 לפנים ניםראשו שבעים לאותם אחד היכל

  .האחרים שלשה לאותם שלשהמ

 éúá úìú ïåðéàã ïéðøçà úìú)ðéãà] (ïéðéã[ 
 àøúåòá àîìòã ïéìîá ïéðøçà ïéðéã ïéðééãã
 ïéìî øàù ïåðéà ìëá åîéìùá ïéòøîá åðëñîá

òãò ïåðéàì àìëéä ãç åäá ïãúà àîì ' éàîã÷
ïéðøçà àúìú ïéìàì àúìú åâìæè:  

 ,שלמטה אלו כל וכוללת הזו הרוח עולה
 ויש ,מתלהטת אחת קדושה חיה ומוציאה

 באלף להשגיח אדם עיני כמו יםיעינ לה
 .הדין בעלי צבאות רבבות ורבוא אלפים
 וסוגרים ופותחים פתקים לוקחיםכולם 
 הזו החיה תחת. דין ומשלימים בעולם
 ככפתור כולם ,לוהטים שרפים ארבעה

 ושנים שבעים עולים ,אש ושביבי ופרח
 ,באש מלהטים אחד לכל גלגלים

 אלףו ,אש של אחד נהר נעשה ,כשנוסעים
 ומשם ,האש לאותה משמשים אלפים
 ,נוסעים כשהגלגלים .צבאות כמה יוצאים

 בתוך מהם שיעמדו רבבות רבוא ,הם כמה
 יוצאים השני ההיכל תחת .האש אותה

 ,כאן להתקרב ובאים שמזמרים צבאות
 העולם ניוממ אותם כל, נשרפיםוכולם 

 לשלוט דינם יוצא מכאן , לשלוטשהתמנו
 בשלש שנרשמה הרוח אותה מתוך

 מהעולם קיומם מעבירים ומכאן ,אותיות
 שלא ,ויוצאת ששופעת הזו באש ונדונים

 בשלש שנרשמו משום ,הזה בהיכל נמסר
 ,בהם נכללת הזו הרוח כאן .אותיות) ששל(

 שאין ומחנות צבאות מוציאה החיה אותה
 יוצאים העולם דיני כל. חשבון להם

 פרט ,לרע והן טוב הן ,הזה מההיכל
 נתנה שלא ,ומזונות חיים בנים ,לשלשה

 עליון נהר באותו שהרי ,הזה במקום רשות
 ,עומד הדבר ממנו שופעים האורות שכל

  באמצע

ø éàä à÷ìñ àúúìã ïåðéà ìë ìéìëå àçå
àèäìúî àùéã÷ àúååéç ãç ÷éôàåà äì ïéðééòå 

àùðéà éðéòëá  àåáøå ïéôìà óìàá àçâùàì
ïååáøâ ïé÷úô ïéìèð åäìë àðéãã ïåäéøàî ïéìééç 

 éàä úåçú àðéã åîéìùàå àîìòá ïéøâñå ïéçúôå
ã àúåéç ' ïùåùå øåæçë åäìë ïèäìî íéôøù

ò ïé÷ìñ àùàã éáéáùå"ïéìâìâ á ïèäìî ãç ìëì 
 óìà àøåð éã ãç øäð ãéáòúà ïéìèð ãë àùàá

 ïéôìà)å(àøåð àåääì ïéùîùîã äîë é÷ôð ïîúî 
ïååáø àåáø ïåðéà äîë ïéìèð ïéìâìâ ãë ïéìééçä 

 àìëéä úåçú àøåð àåää åâá åäééðî ïåîå÷éã
 àëä àáø÷ì ïééúàå ïéøîæîã ïéìééç é÷ôð àðééðú

ïåðéà ìë åäìë ïåã÷åúàååòã ïðîî  ïåðîúàã àîì
 åâî äàèìùì ïåäðéã ÷éôð àëäî äàèìùì
 àëäîå ïååúà úìúá íéùøúàã àçåø àåää

ïéøáòîæ ]åäééîåé÷) [åäééî÷( åðãúàå àîìòî 
 ÷éôðå ãéâðã àøåð éàäáã éàäá øñîúà àì
 åîéùøúàã ïéâá àìëéä)á( àëä ïååúà úìú

éàäçàúååéç àéää åäá ìéìëúà àçåø è ÷éôà 
 úéìã ïééøùîå ïéìééç ïéðéã ìë àðáùåç ïåäì

øá ùéáì ïä áèì ïä é÷ôð àìëéä éàäî àîìòãé 
ðá úìú"éç é"ðåæîå é" øúàá åùø áäééúà àìã é

 ïéãâð ïéøåäð ìëã äàìò øäð àåääá àäã àã
àúéòöîàá äìî àîéé÷ äéðî  

  ãî/à  
àçåø ìá÷ì àð÷úî øúà àåä àã àìëéäã  כנגד קןומת מקום הוא הזה ההיכל

                                                           

à "àèäìúî àùéã÷ àúååéç "øåà ìäéá ÷çîð , àúéà åîå÷îáå"àèäìî àùéã÷ àúåéç." 

á  àùðà)øåà ìäé.( 

â  ïááø)øåà ìäé( 

ã  àøäð)øåà ìäé.( 

ä ááø ï)øåà ìäé.( 

 ).הערת הזוהר(א ”סט ע ו
æ  ïéøéáòî)øåà ìäé.( 

ç  éàäå)øåà ìäé.( 

è  àúåéç)øåà ìäé.( 

  ). הערת הזוהר(א " קפא עי
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 עולה וזו ,הזו הרוח בתוך שלמעלה הרוח
 ,הזה להיכל הם תחיםפ עשר שנים, בהם
 ניםווממ שרים אותם כל ופתח פתח בכל

 הדינים אותם כל למטה להודיע שמכריזים
 קרא" שנאמר כמו ,למטה לרדת העתידים

קורא בחיל  ["'גודו אילנא וגו אמר וכן בחיל
 הכרוזים ומתוך]. וכן אומר קצצו האילן

 דבראת ה לוקחים הכנפים בעליכל  הללו
 .חמה של עלרקי הדבר שמודיעים עד

 דבר יוצא ,השמש כשיוצאת ,ומשם
 הנחש לאותו שמגיע עד בעולם ומשוטט

 ,בו קפואים הרקיע כוכבי שכל ,הרקיע של
 ,הדבר ושומעים. הרקיע באמצע שהוא

. השמים( שתחת השרים אותו ולוקחים
 אותו על ניםושממ ואותם ,)השמש א"ד

אפילו ו .לעולם מתפשט ומשם ,הנחש
 השמים עופותאפילו ו ושדים רוחות

 שבים הכרוזים .בעולם אותו מודיעים
 רוח )להסתלק( עולה לא ,פתחים וסותמים

 כולם התחתונות הרוחות שכל עד ברוח
 ,הזו הרוח )אחר כך הרוח( עם יחד אחד

 שנעשה עד בזה זה ונכנסים נכלליםוכולם 
 כאן ,חליו בבית נמצא אדםכש. אחד הכל
 תלויים החיים ,למות הן לחיים הן נדון

 חיים נותנים ,לחיים כאן נדון אם ,למעלה
 אשרי .נותנים לא ]אז[ ,לא ואם ,מלמעלה

 ,ויוצא ונכנס ברבונו שנדבק מי של חלקו
 על להתגבר בארץ אפים על קידה כאן
 ואין אמונה אל" נאמר הזה ההיכל על ,הדין
  ."' וגועול

à÷ìñ àãå àã àçåø åâá àìéòìã øùò ïéøú åäá 
 ìë àçúôå àçúô ìëá àã àìëéäì ïåðéà ïéçúô
 àúúì àòãåàì éæøëî ïåðéàã ïðîîå ïéëøñ ïåðéà
 úàã äîë àúúì àúçðì ïéðéîæã ïéðéã ïåðéà ìë

 øîà)àé ã ìàéðã ( åãâ øîà ïëå ìéçá àø÷
åâå àðìéà ' ïåäéøî ìë äìî éìèð ïéìà éæåøë åâîå

òé÷øì äìî éòãåàã ãò ïéôãâãà äîçã  ïîúîå
å äìî ÷éôð àùîù ÷éôð ãëúà àîìòá àééèù

ç àåääì éèîã ãò éáëë ìëã àòé÷øã àéå
 àòé÷øã àúéòöîàá åäéàã äéá åãéìâ àòé÷øã

 ïéè÷ðå äìî ïéòîùå úåçúã ïéëøñ ïåðéà äì
)àéîù (]àùîù[ àéåéç àåää ìò ïðîîã ïåðéàå 

 ïéãùå ïéçåø åìéôàå àîìòì èùôúà ïîúîå
éòãåî àéîù éôåò åìéôàå ïéæåøë àîìòá äéì 

 ïéçúô ïéîúñå ïéáú]à÷ìñ àì[) à÷ìúñàì (
 ãç åäìë éàúú ïéçåø åäìëã ãò àçåøá àçåø

]éãäá[) øúá àçåø (éàäá ïìéìëúà åäìëå àçåø 
 ùð øá ãç àìë ãéáòúàã ãò àãá àã ïéìàòå
 ïä íééçì ïä ïãúà àëä äéòøî éáá åäéà ãë
 íééçì àëä ïãúà éà àìéòì àééìú ïééç úåîì

äéàì éàå àìéòìî ïééç éáàì  äàëæ ïéáäé 
 äéøàîá ÷áãúàã ïàî äé÷ìåçìåòéå ÷éôðå 

)àëä(ïéôðàá äãé÷ â ìò àøáâúàì àòøàá 
 øîúà àìëéä éàä ìò àðéã)ã áì íéøáã ( ìà

åâå ìåò ïéàå äðåîà'ã:  

 הברק היכל זה היכל .החמישי היכל
 לאותם ומאיר שמזהיר רוח שהוא ,רשזוֶה

 ופותחת כלולה יאה זו רוח .התחתונים
 .הצדדים לכל ונוצצת מאירה וסוגרת
 .הארגמן כעין אחד אור מאיר זה מנצנוץ

äàùéîç àìëéää à÷øáã àìëéä àã àìëéä 
øéäæîã àçåø åäéàã øéäæåéàúú ïåðéàì øéäð æ 

 àã àçåø)ã(øéâñå çúôå ìéìë åäéàç ] øéäð
å[ïéøèñ ìëì õéöðèöéöðî  àøåäð ãç øéäð àã å

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(א ”קכה ע א
á " éãäá)øúàá àçåø (éàä "øåà ìäéá ÷çîð , àúéà åîå÷îáå"çåø 'éàäá."  
â  ïéôàá)øåà ìäé.( 

 .אריכות ביהל אור' עי ד
  ).א"ד(חסד ). ג"א י ע"יהל אור ח (ָׁשַדִיםמקום הלב עם הצואר שנקרא גויה שם מקום ה ה
 ).יהל אור(שאור הוא בימין וכאן הוא עיקר וכל התתאין שנקראו אור הכל מקבלין מכאן  ו
 ).יהל אור(ם עד סופו כידוע ל לכל היכלות ורוחין תתאין שהוא האור שמאיר מסוף העול"ר ז
ל הוא כולל כל הרוחין וכל ההיכלות וכל אשר בהם בסוד "ל רוח שבהיכל הזה רוחא דמזהיר הנ"ר ח

 ).יהל אור(יומא דכליל כלהו יומין והוא פתח וסגיר שהכל ברשותו 
 ).יהל אור(גוונים ' רוחות בד' לד ט
חיות שהן ' ן הוא סוד הד"וא סוד הארגמן וארגמוכאן ה, ו"גוונים כמש' ל כמו ארגמן שהוא כולל ד"ר י

 ).יהל אור(ו "דכליל אותם וכן הוא כאן כמש' גוונים כידוע וא' ד
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צבעים ה )כלל( כל כולל הזה האור
 ,ירוקו םואד רוושח לבן אור ,שמאירים

 ,םובאד לבן נרקם .באלה אלה נכלליםו
 ונעשית ,רובשח לבן כך אחר .ירוקבשחור ו

 ,םוואד ירוק בה ונכלל ,קמתומר אחת חיה
. דמויותה כל שכולל אדם כדמות דמותהו

 חיות שהם עמודים ארבעה יצאו ממנה
 אופן נקרא אחד ,שלמטה אלה על גדולות
 מאיר זה שכשנראה משום ,שנים שהוא
 .בזה זה נכנסו ,בזה זה דבוקו ,בתוכו אחר
 ארבעה ונראים ,בזה זה אחר נכנס כך אחר

 גוף וכולם ,העולם רוחות לארבעה ראשים
 יהיה כאשר" בהם שכתוב הם הואל .אחד

 זה קשורים אלה וכל ".האופן בתוך האופן
 שלא העליונות של מראות כמראה ,בזה

 ארבעה של הזו החיה .לעולמים נפרדות
 באלה אלה אחוזים קמיםומרצבעים 
 החיה שכשנוסעת מכאן .רוחות לארבעה

 של הזו הרוח. רוחות לשני נוסעת היא ,הזו
 של זו וחר ,רוחות בשתי נכללת הברק
 אותם וכל ,אחת חיה מוציאה הברק

 ,ממנה מאירה אחרת רוח ,האורות
 שני ממנה מאירים ,מלהטת רוח שנקראת

 הללו והאורות .ארבעה שהם אורות
 החרב להט" הוא וכאן ,צבעיםב מתהפכים
 שמהפכים מאורות אותם אלו ,"המתהפכת

ïéøäðã ïéðååâà ÷åøéå ÷îåñ íëåàå øååç àøåäð 
 ÷îåñá øååç íé÷øúà ïéìàá ïéìà ïìéìëúà
 ãç ãéáòúàå íëåàá øååç øúáì ÷åøéá íëåà

àúååéçá ÷îåñå ÷åøé äá ìéìëúàå àî÷øî 
ïéð÷åéã ìë ìéìëã ùð øáã àð÷åéãë àäð÷åéãâ 

äðéîãôð ã å÷ ' ìò ïáøáø ïååéç ïåðéàã ïéëîñ
ïôåà éø÷à ãç àúúìã ïéìàäåäéàã åïéøú æ ïéâá 

 àã ÷éáã äéåâá àøçà øéäðúà éàä éæçúà ãëã
 àãá àã àøçà ìàò øúáì àãá àã ìàò àãá

ã ïåæçúàå 'ãì ïéùéø ' ãç åäìëå àîìòã ïéøèñ
 åäá áéúëã ïåðéà ïéìàå àôåâ)æè à ìà÷æçé (

êåúá ïôåàä äéäé øùàëäìëå ïôåàä  ïéìà å
 åæéçë àãá àã ïéøéù÷ïåæéçãç àìã ïéàìò 

ïéîìòì ïùøôúîè ïéðååâ òáøàã àúåéç éàä 
ãì ïéìàá ïéìà ïãéçà ïî÷øî ' ãë àëäî ïéøèñ

àìèð àã àúåéç àìèðéïéøèñ ïéøúì àé éàä 
 àã àçåø ïéçåø ïéøúá ìéìëúà à÷øáã àçåø

ïéøåäð ïåðéà ìëå àúåéç ãç ÷éôà à÷øáãáé àçåø 
øçà ïéøäð àèäìî àçåø éø÷àã äéðî øéäðúà à

 ïéøåäð ïéìàå òáøà ïåðéàã ïéøåäð ïéøú äéðî
ïéðååâá ïéëôäúîâé åäéà àëäå )ãë â úéùàøá (

 ïéøåäð ïåðéà ïéìà úëôäúîä áøçä èäì

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(גוונין שהן כלל כל הגוונין ' והן ד א
á  àúåéç)øåà ìäé.( 

חיות ' שבאדם נכלל בו כל החיות ובהמות כידוע וכן רוח הזה כולל כל היכלות הראשונות ששם ד ג
יהל (' הוא כו' ל וארו עם ענני שמאי כבר אנש את"חיות הנ' בדניאל אחרי הדש "שבדניאל וכאן הוא מ

 ).אור
ã  äéðî)øåà ìäé.( 

 ). יהל אור(' ש והנה אופן אחד בארץ כו"כמ, אופן אחד' סמכין נק' ל שכל הד"ור ה
å "åäéàã ïôåà éø÷à ãç " ñøåâ åîå÷îáå øåà ìäéá ÷çîð"éø÷à ïôåà ãçïåðéàã ." 

 ).יהל אור(כאשר יהיה אופן בתוך האופן  ז
ç  àúéà àìðéå ñåôãáïååéçãöå ,åøå÷î ò. 

 ).יהל אור(עלמין חיות שבכסא שהם לא מתפרשין ל' החיות שבהיכל הרצון שהם ד' ל כמו הד"ר ט
é "àìèð àã àúåéç àìèð ãë àëäî "øåà ìäéá ÷çîð , àúéà åîå÷îáå"ìéèð àã àúåéç éìèð ãë àëä." 

ש אל אשר יהיה שם הרוח ללכת ,חיות כמ' אמר הכא לאפוקי חיות שהן בהיכל הרצון שהם נועסין לד יא
רוחות חסד ורחמים דינא קשיא ודינא רפיא כידוע בסוד ' והליכתם הוא לעשות חסד או דין שהן ד' ילכו כו

 ).יהל אור(גוונים ' רוחות וד' הד
 ).יהל אור(ילותיו זהו רוח הראשון עם כל חי יב
 ).יהל אור(אלא מתהפכין כל רגע ' ל שאינן עומדין בגוון א"ר יג
 ).יהל אור(ל על היכל זכות שמכאן נטיל דינא "ר יד
שנאמר הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים שהן ' ש לעולם יראה עצמו הדיין כאלו חרב כו"ל כמ"ר טו

כלול מעשרה והן ' על כל ששה היכלות שכל אועיקר זה הענין ' ש שבעים קדליטין כו"ששים ושבעים כמ
ק חדר המטות "ומטתו הוא ק' תרומה בסוד ולילה ללילה כו' ש פ,ששים גבורים ושם מפחד בלילות כמ

 ).יהל אור(והוא שלשלמה מלכא דשלמא דיליה 
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 ואלה ,)חוקקים ואלה( החרב שנינות
 שלהט משום ,שלמטה ההיכל על עומדים

 שבעים אותם על עומדת הזאת החרב
 אותם כל ,מכאן .הדין בית של אורות

 ראשם על תלויה חרב ,דין שדנים יניםיד
  .מלמעלה

 àáøçã àððù ïëôäúîã)óéìâ ïéìàå (] ïéìàå
àúúìã àìëéä ìò éîéé÷ãé èäì éàäã ïéâá 

ò ïåðéà ìò àîéé÷ áøçä 'åäð àëäî àðéã éáã ïéø
àééìú àáøç àðéã éðééãã ïéðééã ïåðéà ìë[ ìò 

àìéòìî åäééùéøåè  
 אותם הם ,אלה של הזו החרב להט
 אחת חיה הוציאו ,שמאל צד של אורות
 עומדים שלא ,ארבע על שעומדת אחרת

 .משמאל ושנים מימין שנים .בקיומם
 מהם נוצץ ,באלה נכנסת הזו החיה כשרוח

 מההיכל ויוצאים ,יםלוהט ניצוצות שני
 הניצוצות .תמיד ומתהפכים החוצה הזה

 לפעמים נקבות לפעמים ,לוהטים הללו
 מלאכים ולפעמים רוחות לפעמים ,זכרים

 החיה נכללתר שאשכ משום ,מהל. קדושים
 שנכללים זקוהח מתוך ,הראשונה בחיה הזו
 שלא תמיד לוהט אחד ניצוץ יוצא בזה זה

 של הםאחרי והולך ושט ,לעולמים כבה
 זכרים הםעכשיו ו. ניצוצות שני אותם

מים ימסיש טרםו .בעולם שליחות ועושים
  בהם מכה הזה והניצוץ ,)אז(נכבים 

 øèñìã ïéøåäð ïåðéà ïéìàã áøçä èäì éàä
ã ìò àîéé÷ã àøçà àúåéç ãç å÷éôà àìàîù '

 éøúå àðéîéî éøú åäééîåé÷á éîéé÷ àìã
 ïéìàá ìàò éàä àúåéçã àçåø ãë àìàîùî
 éàäî é÷ôðå ïèäìî ïéöåöéð éøú åäééðî õéöð

ïéöåöéð ïéìà øéãú éëôäúîå øáì àìëéäà 
 ïéçåø ïéðîæì éøáåâ ïéðîæì éá÷åð ïéðîæì ïèäìî
 ãëã ïéâá àîòè éàî ïéùéã÷ ïéøéò ïéðîæì

àúååéçá àúååéç éàä ìéìëúàá åâî äàîã÷ 
àãá àã ïìéìëúàã åôé÷úâ àöåöð ãç à÷ôð 

 êòãúà àìã øéãú àèäìîïéîìòìãàèàùå ä 
 àúùäå ïéöåöéð ïéøú ïåðéàã åäééøúáà àìæàå
 àì ãòå àîìòá àúåçéìù ïéãáòå ïéøáåâ ïåðéà

éëòãúî éîééñîå) ïéãëàåää  (]àåääå[ àöåöéð 
ùèáæåäá   

  ãî/á  
 והם ,כמקדם ומתחדשים להם ומאיר

 וטרם .ומשוטטות והולכות נקבות
 בהם מכה זה וניצוץ .נכבות הן מותישמסי
 שאותו משום ,כמקדם וחוזרים להם רומאי
 . צבעיםמארבעה כלול ,מהכל כלול ניצוץ

ðåïåùãçúàå ïåì øéäçïéîã÷ìîë è ïåðéàå 
éëòãúî éîééñî àì ãòå ïèàùå éìæàå éá÷åðé 

äååäààé ùèá àöåöéð ]åäá) [åäì( ïåì øéäðå 
 ìéìë àöåöéð àåääã ïéâá ïéîã÷ìîë ïøãäúàå

ãî ìéìë àìëî ' ïéëôäúî ïåðéà àã ïéâáå ïéðååâ

                                                           

  ).הערת הזוהר(ב ”נג ע א
á  àúåéçá àúåéç)øåà ìäé.( 

 ).יהל אור(' שהן דכורא ונוק ג
דימינא הוא תדיר דלא אתדעך לעלמין ' א מלהטא ומסטדלהט לכן הו' משם שיצא משני סטרין מסט ד

 ).יהל אור(כ בסטרא דשמאלא "דכל מסטרא דימינא הוא בקיומא תדיר כידוע משא
ä  èéàùå)øåà ìäé.( 

 ).יהל אור(שהן מסטרא דשמאלא  ו
 כי ענין הזיווג השיבטשזיווג נקרא , )ה וכבר"א ד"צ יג ע"א בספד"בהגר (הבטישה הוא בסוד זיווג נעלם ז

ה "ב ד"ח יח ע"א תז"בהגר (שיתמתקו כדי ג אש ומים"חו יוצאים מנ שהם"זוכגון הפכים ה 'באת הוא לזווג 
 ).ג"ב פב ע"ו ביאורים ח"לש (ווגיכעין זרק ווג ממש אלא י זה אינבטישה, )כד אתפשט

ç  ïøãäúàå)øåà ìäé.( 

כ מסטרא דימינא "כ לכן נהיר לון ומתחדשין ולפי שהוא ג"הניצוצא הוא ממינם מטסרא דשמאלא ג ט
 ).יהל אור(נו שהוא סטרא דחיים לכן מתחדשין ממ

 ).יהל אור(ל קיומא תדיר "דשמאלא דל'  וענין אתדעכותא הוא לפי שהן מסטי
àé  éàäå)ôã"å.( 
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 רוח. הללוצבעים ה לכל מתהפכים הם ולכן
 ונראים ,שאמרנו כמו ,אחר ברוח נכלל זה

 הראשונים כאחרים ולא ,כאחד שנים
 פרט נראים לא בזה זה נכלליםר שאשכ

 ועומדים ,שנים נראים וכאן ,לאחד
 על ואף .התחתונים מכל כלולים בחביבות

 מתפשט כאשרו .אחד הם ,שנים שהם גב
 ונראים ,ברוח רוח )כשהתפשטו פרט(

 )זה( וזה .התחתונים מכל כלולים ,בחביבות
 עפרים כשני שדיך שני" שכתוב סודהוא 

 וכששני". בשושנים עיםוהר צביה תאומי
 אז ,בחביבות בזה זה מתפשטים רוחות

  .אהבה היכל ונקרא זה היכל חוזר

éðååâ éðä ìëìààøçà àçåøá ìéìëúà àã àçåø á 
ïåæçúàå ïøîà÷ãëïéøú â ïéðøçàë àìå àãçë 

 øá éæçúà àì àãá àã ìéìëúà ãëã ïéàîã÷
 ïåæçúà àëäå ãç]ïéøúïéîéé÷å [ )éîéé÷å( 

òàå éàúú åäìëî ïìéìë àúåáéáçá" ïåðéàã â
 èùôúà ãë ãç ïåðéà ïéøú]ð"èùôúàã øá àå[ 

àçåøá àçåøã åäìëî ïìéìë àúåáéáçá ïåæçúàå 
 éàúú)å( áéúëã àæø àåä àã)ä ã øéù (ù éð

íéøôò éðùë êéãùä íéòåøä äéáö éîåàú 
íéðùåùáå àãá àã ïèùôúî ïéçåø ïéøú ãëå 

 éø÷àå àìëéä éàä øãäúà ïéãë àúåáéáçá
äáäà ìëéäæ  

 תמיד עומד זה היכל .האהבה היכל
 שצריך למי הסודות בסוד ונגנז ,בקיומו

 דיוד את אתןשם " כתוב וכאן .בו להתדבק
 וחותר שני מאירים כאשר כך אחר ".לך

 לכמה צבאות כמה יוצאים ,אחד שהם
 , שיעורלהם שאין ורבבות אלפים ,צדדים

 מהם ,גפנים מהם ,דודאים נקראים מהם
 ,החוצה צבאות כמה שמגיעים עד .רמונים

 וכולם .גהונ שנקרא כוכב אותו עד
 וכאן .לעולמים נפרדים שלא בחביבות

 ביתו הון כל את איש יתן אם" כתוב
 )כתוב( כאן ".לו יבוזו בוז באהבה

 øéãú íéà÷ àã àìëéä àúåîéçøã àìëéä
äéîåé÷áçèïéæøã àæøá æéðâúà é êéøèöàã ïàîì 

 áéúë àëäå äéá à÷áãúàì)âé æ íù (ïúà íùàé 
ïéøäð ãë øúáì êì éãåã úàáé ïåðéàã ïéçåø ïéøú 

ïååáøå ïéôìà ïéøèñ äîëì ïéìééç äîë é÷ôð ãç 
 ïåäðî íéàãåã ïåø÷à ïåäðî àøåòéù ïåì úéìã
 øáì ïéìééç äîë åèîã ãò íéðåîø ïåäðî íéðôâ
 àìã åáéáçá åäìëå äâð éø÷àã àáëë àåää ãò

 ïéîìòì ïéùøôúîá áéúë àëä)æ ç íù ( ïúé íà
 àëä åì åæåáé æåá äáäàá åúéá ïåä ìë úà ùéà

]áéúë[äàåçúùä à à÷áãúàì ïéãéã åùéøôå 

                                                                                                                                                                                     

יהל (דימינא ששם כליל כל גוונין לכן מתהפכין לגוונין אלו ' ל שהניצוצא הוא מחיותא קדמאה מסט"ר א
 ).אור

 ).יהל אור(ל רוח מלהטא ברוח זהר "ר ב
אין שבהן שני רוחין נכללין ואין נראין רק אחד כמו לבנה בספיר אבל כאן ל לא כמו בהיכלות קדמ"ר ג

 ).יהל אור (ָׁשַדִים' ונראין שנים והן ב' נכללין בא
 ).יהל אור(נהורין דנפקין מחיותא קדמאה ' שדיך הן הב' ל ב"ר ד
 ).יהל אור(' רוחין האלו שהן תאומים וזהו תאומי צבי' הן ב ה
 ).יהל אור(כל זכות הן רועים ומפרנסין להי ו
 ).יהל אור(שמקודם נקרא היכל ברקא  ז

ç  àîåé÷á)øåà ìäé.( 

שהוא בטוח , וכן עבודה שהיא מאהבה קאים בקיומא, ל"שכל סטרא דימינא קאים תדיר בקיומא כמש ט
ואינו מניח חשוקתו בכל הון , כי החשוק מאהבת חשוקתו אינו פונה לדבר אחר, שהתאוה לא תנצחנו

 ).יהל אור(דעלמא 
ש לפי שכאן הוא "ח שייפין דק"ה וכאן רזא דרמ"ד היחוד שמע ישראל שכאן מתדבק הקבשכאן הוא סו י

 ).יהל אור(רזא דאדם 
 ).יהל אור(שכאן היחוד ואהבה וכאן הוא סוד הכרם  יא
 ).יהל אור(ל שמתיישבין כחדא ויוצאין מהן נהורין "ר יב
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 באהבת להתדבק ידים ופרישת השתחואה
  .רבונו

äàåçúùäà åîéçøá à÷áãúàì ïéãéã åùéøôå 
éøàîãäá:  

 ט"חו שנקרא רוח הוא כאן .ששי היכל
 ".שפתותיך השני כחוט" הכתוב סוד ,השני

 היכל נקרא )שנקרא היכל( הזה ההיכל
 הרוחות שכל רצון שהוא רוח כאן .הרצון

 בה להדבק אחריה רצים הללו התחתונות
 ועומד בשש נכלל זה רוח. באהבה בנשיקה

 ועומד ,עמו יחד שלמטה בשש נכלל .בשש
 שנים מוציא זה רוח ולכן .וניםעלי בשש
 מלמטה כולם כלולים אורות עשר

 הם הללו האורות עשר שנים ומלמעלה
 אלו כל ולקבל למעלה לעלות שמחים
 מי ,הכל רצון ,רצון שהוא זה היכל. שלמטה
 זהו ,לכאן אותם ומעלה קשרים שקושר
 ההיכל בתוך .בחביבות 'מה רצון שמוציא

 יקותנש שנושק ,באהבה משה נאסף הזה
 רוח זה רוח .משה של ההיכל זהו .אהבה

 אהבה שממשיך היחוד של הרוח ,האהבה

äàúéúù àìëéäâ éø÷àã àçåø àåä àëä 
åç"éðùä èã áéúëã àæø )â ã íù ( éðùä èåçë

ìëéä éàä êéúåúôù à)éø÷àã àìëéä (]éø÷à[ 
ïåöøä ìëéää éðä ìëã àåòø åäéàã àçåø àëä 

 äéá à÷áãúàì äéøúáà ïéèäø ïéàúú ïéçåø
àúåîéçøá ä÷éùðáåúéùá ìéìëúà àçåø éàä æ 

úéùá àîéé÷åçäéãäá àúúìã úéùá ìéìëúà è 
ïéàìò úéùá àîéé÷åé ÷éôà àçåø éàä êë ïéâáå 

àìéòìîå àúúî åäìë ïìéìë ïéøåäð øñéøúàé éðä 
ãç ïåðéà ïéøåäð øñéøúå àìá÷ìå àìéòì à÷ìñì ï

àúúìã ïåðéà ìëáé àåòø ïåöø åäéàã àã àìëéä 
 àåä àã àëä ïåì ÷éìñå ïéøù÷ øù÷ã ïàî àìëã

åäéî ïåöø ÷éôàã"äâéàúåáéáçá ãé àìëéä åâá 

                                                                                                                                                                                     

שתחוואה פישוט ידים ורגלים בקו ל כאן נגמר ה"ל שכאן הוא מקום הידים ולכן כאן פרישו דידין ור"ר א
 ).יהל אור(ימין נצח וחסד 

 .אריכות ביהל אור' עי ב
 ).א"ד(ת "ת). ג"א י ע"יהל אור ח(הראש שם הפה והוא כולל הגוף  ג
' ת וכו"א מאי פומא אלא דעת גניז בפומא דמלכא דאקרי ת"ב קכג ע"ש בזהר ח"דכאן סוד הפה כמ ד

ש שהיא בקשה סימנא דמשה "וכמ,  תקות חוט השני תקשרי בחלוןשכןא הוא סוד החוט ברזא דכתיב את
 ).יהל אור(שהוא נגד היכל זה , בעלמא דדכורא' ו, אות אמת

שכאן מתגלה רצון העליון טורנא בסימא יאה דאיגניז גו בוצינא ובוצינא גניז בפומא למכסיא פתחא  ה
 ).יהל אור(

הוא וחכך כיין הטוב הולך לדודי , ובים דודיך מייןכי ט, שכאן הוא סוד הנשיקה ישקני מנשיקות פיהו ו
 ).יהל אור(ך "מוצאות הפה בסוד מנצפ' למישרים בבוצינא דקרדינותא והן ה

 ).יהל אור(ל "שכולל כל השית היכלין ברוחא כנ ז
 , והוא הששי העליון מכולם, פירוש כי יש ששה היכלות מלמטה למעלה עד זה ההיכל הנקרא רצוןח
 אז אתכליל הוא , כי בעלות אותם החמש היכלין דלתתא מיניה עד מקומו,חא אתכליל בשיתש האי רו"וזמ

 אשר הם ,ועוד יש בו בעצמו בתוכו בחינת כללות כל השית היכלין תמיד.  ואז הם יחד שית היכלין,בהם
 אלו ת כי תמיד הוא עומד בבחינ,ועל הבחינה הזו אמר וקיימא בשית. 'השרשים של שית היכלין תתאין הנז

 כי , בשיתל אמר אתכלי, אבל כנגד השית תתאין שאינם מבחינת עצמותו.'השית היכלין אשר בתוכו כנז
וזהו הנקרא לקמן . 'א פרק ז"ח שער טנת"ע' עי). י"שער מאמרי רשב (נכלל בהם כשעולין למעלה עד מקומו

ההיכלין ' וכל ה, להותשכן ההיכלות הם בסוד עולם הבריאה שכן הרוחין והנפשין שם אינם א, "רוחא"
 ).ב"א פה ע"ביארוים ח(תתאין עולים אליו ונכללים בו 

 ).יהל אור(היכלות שלמטה ממנו שהן עמו שית ' ל שכולל ה"ר ט
 ).יהל אור(ק דדכורא שהן שית עלאין "ל ו"ר י

שהן , ג וכללותם כידוע"ח וכלילותן ביסוד וה"ה, ב דדעת"והן י', דנוק' דדכורא ומו' ל כלולין מו"ר יא
 ).יהל אור(ודעת גניז בפומא ' דנוק' ק דדכורא ובו"בו

משכני ארחיך נרוצה אני ונערותי הביאני ) ש א ד"שיה(ש "ל ששמחתם לסלקא לעילא בדכורא כמ"ר יב
 ).יהל אור(ש ובדעת חדרים ימלאו "הן חדרין דדעת מליא להון כמ, המלך חדריו

 ).יהל אור( נאמר אשת חיל מי ימצא שעליה' ויפק רוצון מה, ש מצא אשה מצא טוב"כמ יג
עטרת תפארת כמו שכלל הדכורא הוא , אשת חיל עטרת בעלה, אשה משכלת' שכאן הוא סוד מה יד

 ).יהל אור(וכאן מתקשרין כל השית היכלין , הוא כאן' ת כן כלל הנוק"ת
 ).ו"לש(א "ב קנו ע"ח' עי טו
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 עשר שנים) הם( ואותם. הצדדים לכל
 שלהם מהנצנוץ .ולוהטים עולים אורות

 אוהבי קדושות חיות ארבע יוצאות
 גדולות חיות נקראים אלה .האהבה

 ,בהם כללילה קטנות אותם להתחבר
 אלו". גדולות עם קטנות חיות" שכתוב
 אגוז כמו ,צדדים לארבעה בזו זו אחוזות
 היכל נקרא ולכן ,צדדים לארבעה שמחבר

 אגוז נתיג אל" שכתוב ,אגוז נתיג זה
 אגוז גנת משום ,אגוז גנת אל ו מה".ירדתי
 זכר להתדבק האהבה היכל שהוא ,ירדתי

 ,עשר לשנים נפרדים הארבע אלה, בנקבה
 תחתונים אותם כל , לכל עברשלש שלש

 עם רוחות קיימים ובהם ,בהם וליםכל
 עם אלה כולם ,אורות עם אורות ,רוחות

 שכלול זה רוח ואז .אחד שנעשים עד ,אלה
 של ברוח )להתעורר( להתעטר עולהמכולם 

 אותו ומזמין ,שמים שנקרא אותו ,מעלה
 שלמטה כולם שנקשרו כיון .עמו להתחבר

 ואז ".פיהו מנשיקות ישקני" אמר ,עמו יחד
וח ברוח ר להתקשר אהי חהשמה

 בחבור םשל ואז היא ,ולהשתלם זה בזה
 ונשלמו עמו מתחבר זה שרוח כיון. אחד

àúåîéçø é÷éùðàáäùîã àìëéä àåä éàä â 
ø àúåîéçøã àçåø àã àçåø àãåçéã àçå

ïéøèñ ìëì åîéçø êéùîàãã )å( øñéøú ïåðéà
 òáøà é÷ôð ïåäìã åöéöðî ïéèäìå ïé÷ìñ ïéøåäð

äáäàã éîéçø ïéùéã÷ ïååéçä úåéç ïåø÷à ïéìà 
 åäá àììëúàì éèåæ ïåðéà àøáçúàì úåìåãâ

]áéúëã[) äë ã÷ íéìäú ( íò úåðè÷ úåéç
úåìåãâåàãá àã ïãéçà ïéìà æãì  'ïéøèñç 

 àæåâàë]ãàøáçúîè) [àøáçúàì(ãì  ' ïéøèñ
æåâà úðâ àã àìëéä éø÷à êë ïéâáåé áéúëã ) øéù

àé å ( æåâà úðâ ìà éàî éúãøé æåâà úðâ ìà
 åîéçøã àìëéä åäéàã éúãøé æåâà úðâã äéðéâá

àá÷åðá àøåëã à÷áãúàìàé òáøà ïéìà 
ïùøôúîáéøèñ ìëì úìú úìú øñéøúì âé ìë 

ø ïéîéé÷ åäáå åäá ïìéìë éàúú ïåðéà ïéçåøá ïéçå
 åãéáòúàã ãò ïéìàá ïéìà åäìë ïéøåäðá ïéøåäð
 à÷ìñ åäìëî ìéìëã àçåø éàä ïéãëå ãç

 àøèòúàì]ð"àøòúàì à[ àåää àìéòìã àçåøá 
éîù éø÷àã" ïåéë äéãäá àøáçúàì äéì ïéîæå í

 øîà äéãäá àúúìã åäìë åøù÷úàã)à íùá  (
                                                                                                                                                                                     

ו תיאובתא דנשיקין נפקא רוחא בהאי ל זהו מיתת נשיקה שמתדבק בהני נשיקין דהיכל זה ומג"ר א
והוא . כידוע, בהר סיני, נשיקה כמו ישראל אצל הר סיני נפשי יצאה בדברו בסוד ישקני מנשיקות פיהו

 ).יהל אור(כשמתגלה לנשמתא דבר שלא הורגל בו 
á  àúåîéçøã)øåà ìäé.( 

נ ומדבר בו ,פ דזו"ל ומתחברן פא"פ אדבר בסוד הפה כנ"ת דרגא דמשה וכאן פא"שכאן הוא סוד הת ג
 ).הל אורי(

ל שכאן הוא "כ היכלא דרחימו כנ"והחילוק שבין היכל זה להיכל אהבה דשם הוא ג' בכל ביתי כו ד
פשוט ולכן ' רחימותא שאין לו רצון אחר רק לתשוקתו בסוד אני לדודי ועלי תשוקתו ואין לו אלא רצוןא

 ).יהל אור(הוא רזא דייחודא רזא דנשיקין שאין לו אז רצון אחר 
 ).יהל אור(חיות שביחזקאל ' חיות והן ד' ב נהורין יוצאין הד,צו של היל מנצי"ר ה
ב והשמנה הנותרים נקראים חיות קטנות "מתפרשין לי' ל שאלו הד"ר). יהל אור(ל בחבורא חדא "ר ו

 ).יהל אור(ו "כמש' ונכללים באלו הד
 ).יהל אור(ל "ש חוברות אשה אל אחותה וכאן סוד אשה כנ"כמ ז
 ).יהל אור(' ריה אל הימין לארבעתם כוש ופני א"כמ ח
קליפין דאגוזא הן ענן גדול ורוח סערה ואש ' סטרין קשורין זה בזה שד' ל המוח שבפנים שהוא לד" רט

שהן תהו ובהו וחשך ותהום ורוח אלקים מרחפת על פני המים , )&(ז "ש בתיקו"כמ, מתלקחת ונגה סביב
 ).יהל אור(חיות מוח דאגוזא ' ה דומתוכ, ל"הוא רוחא דא שעל פני המים הים הנ

חד אגוזא דחפייא טמירא דטמירו והוא הפה ' אתחפייא תחתוי) ב"א ע(ח "ש בזו"והוא בפומא כמ י
 ).יהל אור(ר קלד "ש באד"כמ

אך , להפרידה בנקלאנו בהיותה לחה יכולים אשר על האגוז שדקה הקליפה הסוד ב במוח ת נגה נדבקיא
ל לגנת אגוז יורד "ל דאין ר"ר, )'ח שער מט פרק ב"ע (לגמריבה נדבקת  אחר היותה יבשה במוח האגוזל

ן דצדיקים "ק בעדן אלא בשביל הרחימו של היכל הרצון שהן מ"דירידתו דיליה הוא בהיכל השביעי ק
 ).יהל אור(ע שיורד לעדן ברחימו דצדיקים "ה עם הצדיקים בג"ברחימו ונשיקין דכאן יורד וכן השעשוע דקב

áé  ïéùøôúî)øåà ìäé.( 

ה בכל דרגין עד "וכ, לכל צד' ג, ב שבטין"י, שבטים לכל דג' ג, דגלים' ברן עמו שנים ברזא דדא מתח"כ יג
 ). יהל אור(כלהו מתפרשין לתלת תלת , אין תכלית
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 השלמות בכל בזה זה ומאירים בזה זה
 אדם צדיק שמתפלל זה ברצון כראוי

  שמעלה הכל כראוי

 äåãç åäéà ïéãëå åäéô úå÷éùðî éð÷ùé
 àçåø àøù÷úàì àãá àã àîìúùàìå àçåøá

 àçåø éàäã ïåéë àãç àøåáçá åîéìù åäéà ïéãë
 äéãäá øáçúà>å< åøéäðúàå àãá àã íéìúùà

 éæç à÷ãë åîéìù ìëá àãá àã] àúåòø éàäá
àìåë ÷éìñã äàëæ ùð øá éìöã] àìåë ÷éìñã[ 

éæç à÷ãë[  
  äî/à  

 אז ,בזה זה אהבה לחבר מקום אותו עד
 בשלמות הבאהב זה ברוח מתחבר שמים(

 אותם כל )ואז ,בזה זה מתדבקים בהארה
 כל ,בזה שנכללו רוחות אותם וכל היכלות

 שהם והיכלות רוחות מאותם ואחד אחד
 אותו נוטל ואחד אחד כל ,שמים של בכלל
 עמו להתחבר לו שראוי רוח ואותו היכל

 שהרוח משום. (כראוי עמו ולהשתלם
 קדוש רוח  שהואשמים שנקרא הזה הששי

 שנקרא הזה הרוח זה היכל נוטל ,למעלה
 וכך ,ביחוד אליהם אותם מעלהו ,ן"רצו

 משום א"נ .נשקהתמתחברים רצון ל
 אותם מעלה רצון שנקרא ששי רוח שאותו
 שמים מתחברים וכך ,יחוד באותו אליהם
 זה היכל נוטל ,למעלה קדוש רוח שהוא

 ,בזה זה )נשקהתל רצון שנקרא זה רוח
 וזה .בזה זה להשתלם ,בזה זה להתחבר

  ."' וגולרחל יעקב וישק" סוד

à àåää ãò ïéãë àãá àã åîéçø àøáçì øú
]àã àçåøá øáçúà àéîùà åîéìùá åîéçøá 

ïéãë àãá àã ï÷áãúî àúåøäðàá[ ïåðéà ìë 
 ãç ìë éàäá åìéìëúàã ïéçåø ïåðéà ìëå ïéìëéä

ïéìëéäå ïéçåø ïåðéàî ãçåá àììëá ïåðéàã 
ä àåää ìéèð ãçå ãç ìë íéîùã àåääå àìëé

 äéãäá àøáçúàì äéì éæçúàã àçåø
 úåàé à÷ãë äéãäá àîìúùàìå] éàäã ïéâá

 àçåø åäéàã íéîù éø÷àã äàúéúù àçåø
 éø÷àã àã àçåø àã àìëéä ìéèð àìéòì àùéã÷

åöø"éáâì ïåì ÷éìñ ïé àãåçé àåääá åä éëäå
à÷ùðúàì ïåöø ïøáçúàâ[ ]ð" àåääã ïéâá à

÷éìñ ïåöø éø÷àã äàúéúù àçåø åäééáâì ïåì 
á àåää àçåø éäéàã íéîù ïøáçúà éëäå àãåçé

 éø÷àã àã àçåø àã àìëéä ìéèð àìéòì àùéã÷
åöøïà÷ùðúàì [ àãá àã àøáçúàì àãá àã 

 àã àæøå àãá àã àîìúùàì)àé èë úéùàøá (
åâå ìçøì á÷òé ÷ùéå'ã:  

 לוקח למעלה ימין שהוא אברהם
 שנקרא רוח )אהבה היכל) (שאמרנו ההיכל(

 בזה זה להתחברו בזה זה להתקשר ה"באה
 כי ידעתי נא הנה" לדבר וסימן ,אחד להיות
 האשה של פיווי ,"את מראה יפת אשה

 ìéèð àìéòì àðéîé åäéàã íäøáà) àìëéä
ïøîà÷ã (]äáäà ìëéä[áäà éø÷àã àçåø " ä

 éåäîì àãá àã àøáçúàì àãá àã àøù÷úàì
 êéðîéñå ãç)àé áé íù (ãé àð äðä äùà éë éúò

íéãù ïåðéàá àúúàã åøéôùå úà äàøî úôéä:  

                                                           

אחד ' הוא האלקים ועד כאן הוא רזא ה' הוא התחברות בשמים בחבורא אחד שזה הוא ברזא דה א
 ).יהל אור(ושמו אחד ברזא דייחודא 

ק והוא "כ נכללו כל הו"ת שמים ג"ק כן בת,שבהיכל הרצון נכללו כולם כל היכלין ורוחין דול כמו "ר ב
וכן רוח , ק אתחבר בהיכל השייך לו"א מו"בייחודא דמשע ישראל וכאשר מתייחדין היכל הזה עם שמים כ

 ).יהל אור(ק ברוח דהיכל השייך לו "דו' דכל א
  ).הערת הזוהר(ב "ל הרש"כצ ג
אלו וכמו ', ו' ה' היכלות ד' ג, ת"ת דדכורא כן האמהות שרה רבקה רחל בחג"ן בחגכמו שהאבות ה ד

נשים רחל נגד היכל זה ולאה היא אמו בדעת ' כן לו ב, ת ודעת"ת, דרגין יעקב וישראל' שיעקב סליק בב
ר וכאן מתבא. אריכות ביהל אור' עי). יהל אור(וישק יעקב לרחל שמים ברצון בנשיקה ). יהל אור(ק "בק

  ).ג ובו מתלבש"צ ו ע"א על ספד"בהגר(ת ודעת "שיעקב הוא חיצוניות של משה ת
ושדים : ב"ב פ ע"זהר ח' עי, )יהל אור(ל וכן כל נאה הוא בחסד טורנא יאה ובסימא "ששם השדים כנ ה

 אין לה היינו דתנינן בשעתא דקריבו ישראל לטורא דסיני לא הוה בהון זכוון ועובדין טבין לאגנא עלייהו



úéùàøá 

176 

  .שדים באותם
 של אותו היכל לקח ,יצחק שהוא שמאל

 .משם מתעוררים הדינים שכל ,דין בית
 בזה זה להתחבר זכות שנקראת הרוח

 .כראוי אחד הכל להיות בזה זה ולהשתלם
) שלמטה( שני היכלות לקחו הנביאים שאר
 הכתוב בסוד ,ר"וזה ה"גונ רוחות שני

 באלה אלה להתקשר ,"' וגוירכיך חמוקי"
  .אחד להיות

àìëéä àåää ìéèð àìàîù åäéàã ÷çöéà éáã 
 éø÷àã àçåø ïîúî ïéøòúî ïéðéã ìëã àðéã
 àãá àã àîìúùàìå àãá àã àøáçúàì àúåëæ

íéàéáð øàù úåàé à÷ãë ãç àìë éåäîìáïéìèð â 
 ïéìëéä ïéøú]àúúìã[âåð ïéçåø ïéøú "äæå ä" ø

 áéúëã àæøá)á æ øéù (åâå êéëøé é÷åîç '
ãç éåäîì ïéìàá ïéìà àøù÷úàìã:  

 של היכל לקח העולם עמוד הצדיק יוסף
 על ואף .הספיר לבנת שנקראת הרוח ,ספיר

 כבוד בשביל ,"רגליו ותחת" שכתוב גב
 ואחר כך העמוד .בודאי הוא וכך ,המלך
 במקום ,הסודות סוד שהוא ,יותר לקחהזה 

 מתחברות ןכא עד .השביעי ההיכל של
 עם זה להשתלם בזה זה ומתחברים דרגות

 'ה" ואז ,כראוי הכל ,אחד כולם להיות זה
 הזה בעולם חלקו אשרי ."' וגוהאלהים הוא

 ולהדבק לקשרם שיודע מי .הבא ובעולם
 ומוסיף כאן בהכרעה( הכריעה כאן. ברבונו

 םידי ופישוט וקידה והשתחואה )ן"הווי
 העליון הרוח רצון להמשיך אפים ונפילת
 אין עד למעלה שתלוי הנשמות לכל נשמת

 וברכות אורות יוצאים שממנו, )סוף( סוף
 הכל ולהיות ,כראוי מלמעלה הכל להשלים
 הפנים וכל ,ומלמעלה מלמטה בשלמות
 מתבטלים ואז .כראוי הצדדים בכל מאירות

 למעלה נעשה הרצון וכל ,הדין גזרי כל
 האת עבדי לי ויאמר" כתוב זה ועל ,ולמטה
 אשרי" וכתוב ,"אתפאר בך אשר ישראל

  ".אלהיו 'שה העם אשרי לו שככה העם

àîìòã àãåîò ÷éãöä óñåéä àìëéä ìéèð 
òàå øéôñä úðáì éø÷àã àçåø øéôñã" áéúëã â

)é ãë úåîù (àëìîã àø÷é ïéâá åéìâø úçúåå 
 øéúé ìéèð àã àãåîò øúáìå éàãå àåä éëäå

äàòéáù àìëéäã øúàá ïéæøã àæø åäéàã ãò 
 àãá àã ïøáçúîå ïéâøã ïøáçúî àëä

àã íò àã àîìúùàìæ àìë ãç åäìë éåäîì 
 ïéãëå éæç à÷ãë)î"èì çé à (åäé" àåä ä

éäìàä"åâå í ' àîìòáå ïéã àîìòá äé÷ìåç äàëæ
 à÷áãúàìå ïåì àøù÷ì òãéã ïàî éúàã

 àëä äéøàîá]äòøëä[) àëä äòøëäá( > óéñåîå
éååä"ï< ]å[ äãé÷å äàåçúùä]åùéøôå) [àùéøô( 

 ïéôëã]å[ àçåøã àúåòø àëùîàì ïéôàã äìéôð
 àúîùð äàìòìåäéàã ïéúîùð ìë àìéòì àéìú 

 óåñ ïéà ãò)óåñ ( ïàëøáå åøéäð é÷ôð äéðîã
 àìë éåäîìå úåàé à÷ãë àìéòìî àìë àîìùàì
 ìëá ïéøéäð ïéôðà ìëå àìéòìîå àúúî åîéìùá
 ïéìèáúî ïéðéã éøæâ ìë ïéãë úåàé à÷ãë ïéøèñ

ìëå áéúë àã ìòå àúúå àìéòì ãéáòúà àúåòø 
)â èî äéòùé ( øùà ìàøùé äúà éãáò éì øîàéå

 áéúëå øàôúà êá)åè ãî÷ íéìäú ( íòä éøùà

                                                                                                                                                                                     

ושדים אין : תרגום. דכתיב ושדים אין לה דהא אינון תקונא ושפירו דאתתא ולית שפירו דאתתא אלא אינון
לה היינו ששנינו בשעה שקרבו ישראל להר סיני לא היה בהם זכויות ומעשים טובים להגן עליהם שכתוב 

שהיופי בשדים ששם נ "ול. פי של האשה ואין יופי של אשה אלא הםוושדים אין לה שהרי הם התקון והי
  .יהל אור' עי. ע"סימן גדלות וצ

  ).הערת הזוהר(א "פקודי רנו ע א
 ).יהל אור(ה "נו ב
' ת ו"ת). א"נ(ב "הרש. נצח והוד' פי). א"ד(' זה יותר מתיישב מנוסחת פקודי שאמר שם נביאים וכו ג

לכן מובן למה היכל , קי רגליםפר' ק שבו נגד ו"זעירא ו'  והיסוד ו,דרועין' פ דב"ק שבו שהם נגד ו"רבתי ו
 ).'ן פרק ו"א וזו"ח שער הולדת או"ע(היכלים ' זה כולל ו

). ג"א י ע"יהל אור ח(שהן תרין היכלין נוגה וזוהר ', ברגלין דנוק, ל רגלין דדכורא שהם נביאי קשוט"ר ד
  .יהל אור' עי

 ).הערת הזוהר(א ”פקודי רנח ע). יהל אור(צדיק יסוד עולם  ה
 ).ג"א י ע"יהל אור ח(שנעשית כר לבעלה , הן תחת רגלין דדכורא' נוקרגלין ד ו
כ לאשלמא מה "שיהיו שיהן אחד ואח' כ להתאחד"דרגין קשירו דא בדא בסוד הנישוק ואח' שהן ג ז

 ).יהל אור(ר "שחסר להן והן ג



úéùàøá 

177 

åì äëëùàåäéù íòä éøùà "åéäìà äá:  
 דמות בו אין זה בהיכל .שביעי היכל

 סוד )תוך( 'וגו בסתימה הוא הכל ,ממש
 כל )פרוסה( שפרוסה הפרוכת .הסודות

 כרובים שני יתראו שלא עומדים לותההיכ
 עומדת מזה לפנים )עומדים מזה זה(

 היכל ולכן ,הקדשים קדש של דמות ,רתוכפ
 הזה הקדשים קדש .הקדשים קדש נקרא זה

 כלל ,עליונה נשמה לאותה קןומת מקום
 העליונים )עולם( לגבי הבא העולם כל של

  .הללו

äàòéáù àìëéäâ àð÷åéã äéá åàì àã àìëéä 
ë ùîî åîéúñá åäéà àì)åâå'( ]åâ[ ïéæøã àæø 

 àúëåøô)àñéøôã( ]àñéøô[ã > åäìë ïéîéé÷
ïéìëéä<íéáåøë ïéøú äàæçúàì àìã ä >) ïî àã

àã(ïéîéé÷ < ]åâì[àã ïî å ]àîéé÷) [ïéîéé÷( 
àúøåôëæ àìëéä êë ïéâá ïéùãå÷ ùã÷ã àð÷åéã 

 øúà íéùã÷ä ùã÷ éàä íéùã÷ä ùã÷ éø÷à àã
 àúîùð àåääì àð÷úúî àìëã àììë äàìò

éúàã àîìòç éàä éáâì >ð"àîìò à<àìò äè   

 בזה זה הרוחות כל כשמתחברים שהרי
 רוח מתעורר אז ,כראוי זהעם  זה ונשלמים

 כל נסתם מעלה כלפי הכל נשמת עליון
 להם ולהאיר הכל על להתעורר סתומיםה

 להדליק אותם ולהשלים ,למטה מלמעלה
 לש באור בשלמות )הוא( וכשהכל. נרות
 השביעי ההיכל אז ,עליון אור ויורד ,הכל
 בסיתום הכל סתום כנגד היכל הוא הזה

 ולהתמלא ,שיורד אור הקדשים קדש אותו
 הזכר מן שמתעברת נקבה כמו משם

 זה מהיכל אלא מתמלאת ולא ,ומתמלאת

 àãá àã éçåø åäìë ïøáçúî ãë àäã
 ïéãë éæç à÷ãë àã íò àã åîéìúùàå]øòúà [

)øòúé(äàìò àçåø é àìéò éáâì àìëã àúîùð 
 àøäðàì àìë ìò àøòúàì ïéîéúñ ìëã àîéúñ
 à÷ìãàì ïåì àîìùàìå àúúì àìéòî ïåì

 àìë ãëå ïéðéöåá>ð"åäéà à< åøéäðá åîéìùá 
àìò åøéäð úéçðå àìëãäàé àìëéä éàä ïéãë 

 àìëã åîéúñá äàîéúñ àìëéä åäéà äàòéáù
íéùã÷ä ùã÷ àåää àìá÷ìáé úéçðã åøéäð 

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(בבריאה ששם נשמות ישראל וחלקם  א
 ).יהל אור(באצילות  ב
א "בהגר' עי). א"נ(ב "הרש. ק"ב קדשים לכן נקרא ק"חו. ב כתר קדש"כח' פי). מ" ומא"ד(קדשי קדשים  ג

  .ק ולכן נחשבת בכלל ההיכלין"בינה שהיא בראה את הו' שזו בחי, ה בראשית"א ד"צ ח ע"על ספד
ס בין "ב פרוכת היא המ"נ). מ"מ(והוא מקיף על עולם הבריאה , פירוש המסך שהוא מהחשמל דאימא ד

ה דאמא כפורת הוא יסוד דאמא ארון הוא מלכות דאמא ובו הלוחות כללות "כרובים הם נו'  בא"ן לאו"זו
ן כולל "י יסוד דאבא מקבלת מסתימא דכל סתימין דהרי אבא מקבל מרישא דאין ואי"התורה יסוד דאבא וע

ישא דלא ב ובזה סוף המאמר דר"א והם כעין כח"ן רישא דא"ן והנו"ד רישא דאי"רישא דלא אתיידע ויו' א
בגווי הוא האי רישא דלא וכולה הני הם ' דצנ' ש דצלותא אתער להאי צנא"א אמר ר"אתיידע אתער ובמ

כ לאתחברא שביעאה בשביעאה כי כשנעשה יחוד בהיכלן דבריאה אז "ש אח"בבריאה דוגמא דאצילות וז
י "נז. נקרא שביעאהכ "ק דבאצילות ששם ג"ל ואז מעורר הק"א כנ"ן או"נ דאצילות לעלות מ"מעוררין זו

זוהר הרקיע '  עי–' א"ן או"להעלות מ'כ "בענין מש). ו"לש(ל פרוכת היא המסך " צ–ס "פורכת הוא מ). נ"ש(
 .ב"כד ע
א "ן לאו"ן דבריאה ונודע כי זון דבריאה הם עולים בסוד מ"והם זו, ל"ט וסנד"תרין כרובים הם מט ה

ן "כרובים כשעולים בסוד מ' י שלא יהיו נראוים הבפרוסה כד, א דבריאה"דבריאה והיכלות אלו הם דאו
 ).מ"מ(א דבריאה "לאו
כרובים הם ' שכל קדשים עליונים משפיעים בה וב, סוד קודש' א ואי"ן לאו"הוא סוד מסך שבין זו' פי ו

ה שבה וכפורת הוא היסוד שבה וארון הוא המלכות שבה והלוחות הם יסוד אבא תוך יסוד אימא והכל "ב
  ).זהר הרקיע(ה שכל מה שיש באצילות יש בכל עולם ועולם הוא בבריא

 ).מ"מ(כפורת ' היא בינה דאצילות שנק ז
 ).מ"מ(בינה  ח
 ).מ"מ(בינה מאירה להיכל זה השביעי שהוא עליון שבכולם ' פי ט
א סתום "ן וא"א סתומים תוך זו"לפי שאו, סתימא דכל סתימין' א הנק"בינה עולה לקבל הארה מא' פי י

 ).מ"מ(א סתימא דכל סתימין "א לכך נקרא א"ותוך א
 ).מ"מ(בינה  יא
 ).מ"מ(בינה  יב
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 סוד וזה .עליון אור אותו לקבל שמתקן
 הזווג חבור של מקום הוא ,השביעי ההיכל

  להיות ,בשביעי שביעי להתחבר

 ïî àøáòúîã àá÷åðë ïîúî àéìîúàìå úéçðã
àééìîúàå àøåëãà éàäî àìà àééìîúà àìå 

àìëéäá äàìò åøéäð àåää àìá÷ì àð÷úúîã 
 àøåáçã øúà åäéà äàòéáù àìëéä àã àæøå

àâååæãâ äàòéáù àøáçúàì äàòéáùáãéåäîì   

  äî/á  
 ומי. כראוי )אחת( שלמות אחד הכל
 אהוב ,חלקו אשרי ,זה יחוד לקשר שיודע

 הוא ברוך הקדוש ,למטה ואהוב למעלה
 דעתך על היעלה .מבטל והוא גוזר) הוא(

 משום אלא ,כך לא ,ברבונו מקטרג שהוא
 יחוד ליחד ויודע קשרים קושר שכשהוא

 ,נמצאת השלמות וכל ,מאירות הפנים וכל
 מסתלקים הדינים כל ,כראוי מתברך והכל

 אשרי .בעולם נמצאאין דין ו ומתבטלים
 למטה זהו .הבא ובעולם הזה בעולם חלקו

 קיום זהו ,"עולם יסוד וצדיק" בו שכתוב
 ואתה" הכרוז עליו קורא יום בכל .העולם

  ".תתהלל ישראל בקדוש 'בה תגיל

îéìù ãç àìë å]ãç[ òãéã ïàîå éæç à÷ãë 
ì àìéòì íéçø äé÷ìåç äàëæ àã àãåçé àøù÷

á÷ àúúì íéçø" ä)åäéà ( ìèáî åäéàå øéæâ
 àâøè÷î åäéàã ïéúòã à÷ìñ)äéøàîá (

]äéøàîã[ øéù÷ åäéà ãëã ïéâá àìà éëä åàì 
 ìëå ïéøéäð ïéôðà ìëå àãåçé àãçéì òãéå ïéøéù÷
 ìë úåàé à÷ãë àëøáúà àìëå çëúùà åîéìù

àìå ïéìèáúîå ïéøáòúî ïéðéã àðéã çëúùà 
 àîìòáå ïéã àîìòá äé÷ìåç äàëæ àîìòá

 äéá áéúëã àúúì àåä àã éúàã)äë é éìùî (
 ìëá àîìòã àîåé÷ àåä àã íìåò ãåñé ÷éãöå

 àæåøë éåìò éøà÷ àîåé)æè àî äéòùé ( äúàå
åäéá ìéâú"ììäúú ìàøùé ùåã÷á ä:  

 ,עשן עולה )זה( קרבן וז כדוגמא
 ,לו ויכרא ואחד אחד כל )בו( ומסתפקים

 זה ,השירה נעימתב ולוים ,ברצון וכהנים
 ,ברוח רוח ,בהיכל היכל ונכנסים ,בזה נכלל

 איבר לו כראוי במקומם שמתחברים עד
 זה יחדיםיומת בזה זה ומשתלמים ,באיבר

 זה ומאירים )ונאורים( אחד שהם עד ,בזה
 באה הכל של העליונה הנשמה אז. בזה

 יםמאיר הנרות וכל ,להם ומאירה מלמעלה
 עליון אור שאותו עד ,כראוי בשלמות
 ,הקדשים קדש אל נכנס והכל ,מתעורר

 àðáø÷ àã àðååâë)àã( àððú à÷ìñ 
 ïé÷ôúñîå]äéá[ éðäëå äéì éæç÷ãë ãçå ãç ìë 

 ìéìëúà àã àúøéùã åîéñáá éàåìå àúåòøá
å àãá ãò àçåøá àçåø àìëéäá àìëéä éìééò

 àôééù äéì éæç à÷ãë åäééúëåãá ïøáçúîã
 àãá àã åãçééúàå àãá àã åîéìúùàå àôééùá

 ãç ïåðéàã ãò)ïéøäðúàå (]ïéøäðå[ ïéãë àãá àã 
 ïåì øéäðå àìéòìî àéúà àìëã äàìò àúîùð
 ãò éæç à÷ãë åîéìùá ïéðéöåá åäìë ïéøéäð ååäå

äàìò àøåäð àåääãäúà  éáâì ìéòà àìëå øò

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(מלכות מתמלאת מן השפע ' פי א
ק שנכלל בה עם כל היכלין דבגויה "י האי היכלא שהוא היכל קה"המלכות אינ המתמלאת שפע אלא ע ב

 ).מ"מ(א ומעלה אותה לאצילות "ן בה ואז יורד יסוד דז"ועולים בסוד מ
א ומעלה אותה לפי שהיתה המלכות בהיכל קדש קדשים כלולה מכל הני היכלין ויורד יסוד "יורד ז ג

 ).מ"מ(א להעלותה "דז
כל היחודים והתפילות אינם פועלים רק בהיכלות וביחוד ההיכלות יש ' פי. 'וה' ח שער מו פרק ב"ע' עי ד

א ואז מקבל האם "ן לאו"לים להיות מן עו"כי כשההכילות מתייחדים בשביעאה אז גם זו, יחוד באצילות
ש לאתחברא היכלא שביעאה "וז', י יחוד דאבא ומשם ולמעלה אין שייך זווג דלית תמן נוק"מעתיק ע

, דמלכות דאצילות' שביעאה הם ז). זהר הרקיע(קודש קדשים ' בשביעה סוד איאמ שכנגדה היכל זה הנק
 דמלכות דאצלות שהם סוד כסא שם בבריאה י"ד דבריאה ונה"ק שיש בו כחב"בשביעאה הוא היכל קה

 ).מ"מ(
 ).מ"מ(אבא  ה
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 נובעים מים של כבאר ומתמלא ומתברך
 למעלה מתברכים וכולם ,פוסקים ולא

  .ולמטה

íéùã÷ä ùã÷à àøéáë àééìîúàå àëøáúàå 
 àìéòì ïàëøáúî åäìëå ïé÷ñô àìå ïéòáð ïééîã

àúúå:  
 ולא נודע שלא מי ,הסודות סוד כאן

 לעולמים נתפס שלא רצון ,בחשבון נכנס
 נודע ולא ,בתוכם ולפנים לפני ממתיק

 הכל ואז ).לנו( לדעת נתפס ולא רצון אותו
 בשלמות הוא והכל ,סוף ןאי עד אחד רצון

 עד ,ולפנים ומלפני ומלמעלה מלמטה
 נכנס לא הזה הרצון .אחד הכל שנעשה
 שהכל עד ,נודע שלא גב על אף ,פנימה
 אז .הצדדים בכל בהתחלה ומאיר נשלם

 נתפס )שלא( ולא )לכל( רצון אותו ממתיק
 של חלקו אשרי לכןו .סיתוםב ולפנים לפני

 אשריו ,שעה באותה ,ברבונו שנדבק מי
 ישמח" כתוב עליו ,למטה ואשריו למעלה

  ".יולדתך ותגל ואמך אביך

òãééúà àìã àåää ïéæøã àæø àëäá àìå 
 ïéîìòì ñôúà àìã àúåòø àðáùåçá ìéòà
 àúåòø àåää òãééúà àìå åäééååâá åâì åâì íéñá

ñôúà àìå) ïì( òãðîì >ð" àïì< àìë ïéãëå 
à ãò àãç àúåòø"úî åîéìùá åäéà àìëå ñ àú

 éàä ãç àìë ãéáòúàã ãò åâì åâîå àìéòìîå
òà åâì ìéòà àì àúåòø" àìëã ãò òãéúà àìã â

øèñ åäìëá àúéîã÷á øéäðúàå íéìúùà ïéãë ïé
 àúåòø àåää íéñá)àìëì (>àìå< ]àìã[ ñôúà 

 ïàî äé÷ìåç äàëæ ïéãëå åîéúñá åâá åâì
 åäéà äàëæ àúòù àéääá äéøàîá ÷áãúéã

 àúúì åäéà äàëæ àìéòì áéúë äéìò) âë éìùî
äë (êúãìåé ìâúå êîàå êéáà çîùé:  

 בזה זה נתקנו שכולם כיון ,בא וראה
 והנשמה ,אחד בקשר בזה זה ונקשרו

 וכל ,מעלה של מצד להם מאירה העליונה
 רצון אז ,בשלמות אחד רמאו הם האורות

 לפני( ,נתפס )במחשבה( המחשבה של אחד
 םפנילו הכל על שעולה שאור ,ולפנים

 אור ).במחשבה נתפס רצון באותו ,ניםלפ
 רצון לאותו פרט ,נודע ולא נתפס שלא

 ,תופסת מה יודעת ולא תופסת שהמחשבה
 ,המחשבה רצון אותו מתקנו שמאיר אלא
 ומתבשם ומאיר נשלם והכל מתמלא והכל
 העם אשרי" כתוב זה ועל .כראוי הכל

 ברבונו להדבק שזוכה מי. "' וגולו שככה
 אהוב ,העולמות כל את יורש ,וז דוגמאכ

 חוזרת לא תפלתו ,למטה ואהוב למעלה
 בן כמו רבונו לפני מתחטא והוא ,ריקם
 ,שצריך מה בכל נורצו לו ועושה ,אביו לפני

 גוזר הוא .הבריות כל על שולטת ואימתו
 כתוב עליו . מקייםהוא ברוך והקדוש

  ".אור נגה דרכיך ועל לך ויקם אמר ותגזר"

ùà åäìëã ïåéë éæç àú àãá àã åîéìú
 àúîùðå àãç àøåù÷á àãá àã åøù÷úàå

äàìòâ ïéøåäð åäìëå àìéòìã àøèñî ïåì øéäð 
á àãç àðéöåá ïåðéà àãç àåòø ïéãë åîéìù

)äáùçîãã( ]äáùçîá[ ñôúà ] åøéäðã åâì åâì
 àúåòø àåääá åâì åâáå àìë ìò ÷éìñã

áñôúà äáùçî[ àìã åøéäð ]ñôúàä àìå 
òãééúà) [ãééúé àìå ñôúéò( åòø àåää øá 

ñéôú äî òãé àìå ñéôú äáùçîãå àìà 
äáùçîã åòø àåää íñáúàå øéäðúàãæ 

 øéäðúàå àìë íéìúùàå àìë àéìîúàå
 áéúë àã ìòå úåàé à÷ãë àìë íñáúàå) íéìäú

åè ãî÷ (åâå åì äëëù íòä éøùà ' éëæã ïàî
 ïéîìò úéøé àðååâ éàäë äéøàîá à÷áãúàì

 àúúì àîéçø àìéòì àîéçø åäìë àì äéúåìö
 àøáë äéøàî éî÷ éèçúà àã àéð÷éø àøãäà

úåòø äéì ãéáòå éåáà éî÷äé êéøèöàã äî ìëá 
á÷å øéæâ åäéà ïééøá ìë ìò èéìù äéúîéàå" ä

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(בינה  א
 ).מ"מ(א "א ב
 ).מ"מ(בינה  ג
 ).מ"מ(אבא  ד
 ).מ"מ(א "א ה
 ). מ"מ(א שבתוכו "אבא עצמו אינו משיג א' פי ו
א שבתוכו נתוסף בו אור גדול "מ מגודל הארת א"א שבתוכו מ"ג שאבא עמו אינו משיג א"אע' פי ז
 )מ"מ(בסם ומת
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 áéúë äéìò ãéáò)çë áë áåéà ( í÷éå øîà øæâúå
øåà äâð êéëøã ìòå êì:  

 ."' וגואור ויהי אור יהי אלהים ויאמר"
 ברוך הקדוש שעקר מכאן ,יצחק רבי אמר
 ,אותם ושתל( הללו הנטיעות את הוא

 ,אומר יהודה רבי ".יהי" שכתוב ממשמע
 שכתוב ממשמע ,שנינו היה שכבר אור

 .ויהי אלא והיה כתוב לא ,"אור ויהי"
 באותם הוא ברוך הקדוש וכשהסתכל

 זהו .לצדיקים גנזו רשעים של דורות
 לב ולישרי לצדיקאור זרוע " שכתוב
 יהי אלהים ויאמר" נאמר והרי ".שמחה

  ."' וגוממזרח העיר מי" שכתוב זהו ".אור
 מה ,"טוב כי האור את אלהים וירא"
 ראה ,שאמרנו כפי ,חייא רבי אמר ,ראה

 ,אמר אבא רבי .אותו וגנז הרשעים במעשי
 זולגנ ,"טוב כי האור את אלהים וירא"

 ושתל א"נ ".האור את אלהים וירא" ,אותו
 ,אור משמיע מה ,"אור ויהי" שכתוב ,אותם
 אורוהיה  ,אומר יהודה רבי ,אור היה שכבר

 ,היה שכבר לומר ,"ויהי" אלא נאמר לא
 שכתוב וזהו ,"' וגולצדיקאור זרוע " וכתוב

 את אלהים וירא" ."' וגוממזרח העיר מי"
 כמו ,יצחק רבי אמר ,"ויבדל ...האור

 וגנז הרשעים במעשי שראה ,שאמרנו
 אורו העלש )ראה אמר אבא רבי .אותו
  הוא טוב וכי ,העולם סוף ועד העולם מסוף

éäìà øîàéå"åâå øåà éäéå øåà éäé í '
)â à úéùàøá (à"÷çöé øà á÷ ïø÷òã ïàëî" ä

 ïòéèð éðäì])ð"à [éäé áéúëã òîùî ïåì ìéúùåá 
äéä øáëù øåà øîåà äãåäé éáøâ òîùî ïðú 

 ãëå éäéå àìà áéúë àì äéäå øåà éäéå áéúëã
ñàá÷ ìëú"äéàá  äéì æéðâ àéòéùøã ïéøã ïåð

ää àé÷éãöì" ã)àé æö íéìäú ( ÷éãöì òåøæ øåà
éøùéìåàäå äçîù áì éäìà øîàéå øîúà " éäé í
ää øåà" ã)á àî äéòùé (åâå çøæîî øéòä éî'(  

éäìà àøéå" úà í éë øåàä áåè) à úéùàøá
ã (à äàø éàî" àîç ïøîà÷ãë àééç ø

àáà éáø äéì æéðâå àééòéùøã åäééãáåòá øîà 
åíéäìà àøé àøéå åúåà æåðâì áåè éë øåàä úà 

éäìà"øåàä úà í ]ð" éäéå áéúëã ïåì ìéúùå à
åàø äãåäé éáø øåà äéä øáëù øåà òîùî éàî 

 øáëù øîåì éäéå àìà øîàð àì øåà äéäå øîà
äéäãåâå ÷éãöì òåøæ øåà áéúëå  ' àåä éàäå

 áéúëã)á àî äéòùé (åâå çøæîî øéòä éî ' àøéå
éäìà"à ìãáéå øåàä úà í" ïøîàãë ÷çöé ø

 àáà éáø äéì æéðâå àééòéùøã ïåäéãáåòá àîçã
àîç øîà[ ãò àîìò éôééñî äéøåäð ÷éìñã 

àåä áåè éëå àîìò éôééñ  
  åî/à  

. העולם רשעי ממנו יהנו שלא כדי לגנזו
 האור את אלהים וירא" ,שמעון רבי אמר

 כי" כאן כתוב .וגזר בו ימצא שלא ,"טוב כי
 לברך 'ה בעיני טוב כי" שם וכתוב ,"טוב
 ויבדל" ,)מוכיח( הפסוק וסוף ".ישראל את

 לא ולכן ". החושךובין האור בין אלהים
 אותם תףישש גב על ואף .וגזר בו נמצאה
 האור ,בא וראה. כאחד הוא ברוך הקדוש

 אור ומאותו ,הזה האור מאיר להיות עליון
 להתעטר ימין והוא ,בו לכל שמחה

 àîìò éáééç äéðî ïåðäé àìã äéì àæðâàì
éäìà àøéå ïåòîù éáø øîà"áåè éë øåàä úà í 

)ã à úéùàøá( áéúë àçúø äéá çëúùé àìã 
 íúä áéúëå áåè éë àëä)à ãë øáãîá ( áåè éë

åäé éðéòá" àø÷ã àôåñå ìàøùé úà êøáì ä
]çëåà[éäìà ìãáéå " êùçä ïéáå øåàä ïéá í

 çëúùà àì êë ïéâáåìòàå àçúø äé" óúéùã â
á÷ ïåì" øéäð éåäîì äàìò åøéäð éæç àú àãçë ä

 åøéäð àåääîå øåà éàä àåäå äéá àìëì åãç

                                                           

א שזה אותו "ח ה ע"זו' ועי). א"ד) (ב"הרש. מ"מק' ושם מפורש בס(מאמר זה ' א פי"עיין לעיל לב ע א
 .דבר עם מעת שינויים

מ דמעיקרא היו כקרני חגבים אלא שלא נגמרה הוייתן עד "מדלא כתיב יברא אור אלא יהי האור ש ב
 ).מ"מ(שהיו באימא 

 ).ו"לש(ב "לעיל טז ע' עי ג
דוהיה משמע על ההוה ועל העתיד ' ע כבר היו באבא ושתלן באימא והיה לא כתבי אלא ויהי פימשמ ד

 ).מ"מ(מ שהיו באבא ושתן באימא "ויהי משמע שכבר היה ש
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 .תויא יחד חקוקים )חקוקיו( חקיקותיו
 אשר טובך רב מה" כתוב .ארתבנ והרי

 רב" מה ".בך לחוסים פעלת ליראיך צפנת
 ברוך הקדוש שגנז ראשון אור זה ,"טובך
 חטא יראי שהם ,לצדיקים ,ליראיך הוא
  .שאמרנו כמו

éåôìåâ àøèòúàì àðéîéà ïéôéìâ ]ð"éôéìâ à [
äéãäáá áéúë øîúà àäå )ë àì íéìäú ( áø äî

 äî êá íéñåçì úìòô êéàøéì úðôö øùà êáåè
á÷ æéðâã äàîã÷ øåà àã êáåè áø"äâ êéàøéì 

ïøîà÷ãë äàèç éìçã ïåðéàì íé÷éãöìã:  
 ויהי" ".אחד יום בקר ויהי ערב ויהי"
 ,האור מצד "בקר ויהי" , החושךדמצ "ערב

 יום" כתוב כאחד משתתפים שהם ומתוך
 יום בכלכתוב  מהל ,אמר יהודה רבי ".אחד
 אין שהרי לדעת ,"בקר ויהי ערב ויהי" ויום
 ולא ,יום בלי לילה ואין לילה בלי יום

 היום אותו ,יוסי רבי אמר. להפרד רוצים
 ,הימים בכל התפשט ,ראשון אור שיצא

 ,אלעזר רבי אמר .יום לםו בכשכתוב
 קרוב ואין ,קרוב בכולם שכתוב משמע

 שמעון רבי .ראשוןה אור של מצד אלא
 ,בו כולם וכולם עם הולך ראשון יום ,אמר
. אחד והכל רודיפ בהם שאין להראות כדי

 )אור(יהי  ,"אור יהי אלהים ויאמר"
 הם ואלה ,למטה הזה האור התפשטות
 להם שי ,הראשון ביום שנבראו המלאכים

 את אלהים וירא" .ימין לצדהתקיים ל כח
 את לולכל ,"את" ,"טוב כי האור

 אספקלריה עם מאירה שלא האספקלריה
 רבי אמר ".טוב כי" )בו( שנאמר ,מאירה
 את ולרבות )להכליל( לולכל "את" ,אלעזר

ø÷á éäéå áøò éäéåä ãçà íåé )ä à úéùàøá (
 øåàã àøèñî ø÷á éäéå êùçã àøèñî áøò éäéå
 éáø ãçà íåé áéúë àãçë éôúúùî ïåðéàã åâîå
 áéúë àîåéå àîåé ìëá àîòè éàî øîà äãåäé
 àìá íåé úéì àäã òãðîì ø÷á éäéå áøò éäéå
 àùøôúàì ïåòáà àìå íåé àìá äìéì úéìå äìéì

÷ øåà ÷ôðã íåé àåää éñåé éáø øîà äàîã
éîåé åäìëá èùôúàåà íåé åäìëá áéúëã " ø

 ø÷á åàìå ø÷á åäìëá áéúëã òîùî øæòìà
 øîà ïåòîù éáø äàîã÷ øåàã àøèñî àìà
 ïéâá äéá åäìëå åäìë íò ìéæà äàîã÷ àîåé
 øîàéå ãç àìëå àãåøô åäá åàìã äàæçàì

éäìà" øåà éäé í)â íù (]éäé[ éàäã àúåèùôúà 
ëàìî ïåðéà ïéìàå àúúì øåàåàéøáúàã ïéæ 

 äàîã÷ àîåéá)ã( àîéé÷úàì àîåé÷ ïåì úéà
éäìà àøéå àðéîé øèñì" áåè éë øåàä úà í

)ã à úéùàøá (àì úàú äàéøì÷ôñà àììë
àøäðã äàéøì÷ôñà íò àøäð àìãç øîúàã 

                                                                                                                                                                                     

ב "הרש. א"ק דז"ה שהם חקיקי החקיקות והוא יומא דאזיל עם כלהו יומי שהם הו"החסד מעטר הו' פי א
  ).א"נ(

 ).מ"מ(קצוות בסוד יומא דאזיל עם כולהו כי החסד הוא מעטר כל ה' פי ב
 ).ו"לש(ב "פרשת תרומה קמח סע' עי ג
  ).הערת הזוהר(לז ' חסר כאן ועיין בסוף הספר בסי ד
  .זוהר הרקיע' עי ה
כ בשבת "ונתגלה אח, הגם שנתגלה ביום הראשון ונגנז). ו"לש(ג "ז דף עה ע"א על תיקו"בבהגר' עי ו
ק "שער השמות בסופו שהו' ועי). ג"ב סג ע"ה ח"דע(שת ימי בראשית כ מצינו ששימש במקצת בכל ש"אעפ

והיינו ). א"ב קד ע"ה ח"דע(ב "ב ובלק קצא ע"אמור קג ע' ועי, ס אלא על ידי אור החסד"אינו מקבל מאור א
א על "בבהגר' ועי, והוא חסד דכתר שבתיקון ונקה). א"א נז ע"כללים ח(ק "ה תולדת יסוד דא"אור המ

ענין יומא דכולא יומין שאמר כאן ובזוהר בכמה מקומות על החסד ואמר דאזיל בכלהו : ל"ז[ג "ז עה ע"תיקו
ש שמקבלין "יום ע' ק שנק"ש ויקרא אלקים לאור יום ואור הוא בחסד וכל ו"ש האור כמ"ע' כי יום נק

 ).ב"עב עג "כללים ח] (א יום באורו וזהו יום דכתיב בכל מעשה בראשית"כ' ח ונק"החסדים על ידו ה
 .&א"א ע”ח בראשית ע"זו' עי ז
 כי אין השגה לשום בריה רק -' א אספקלריא כורדלא אנהיר סיה, ל"ז, א"ח יח ע"א על תז" בבהגר'עי ח

דהיינו שכל הבריאה . ל"עכ, ה אנהיר לה בדרגיה ועביד לה אספקלריא דנהרא"בשכינה כידוע רק שמרע
אמנם אם ישנם חילוקי מדרגות בין הברואים . ת בלבדכולה אינה יכולה להשיג מאומה אלא ממידת המלכו

ח " בתז'ועי. א אם לאו"כלומר אם המלכות עומדת בזיווג עם ז, הדבר תלוי באם המלכות מאירה אם לאו
כרובי עינא דפתחין וסגרין דבהון נהיר עמודא דאמצעיתא בבת עינא : תנא דמסייע ליסוד זה, ג"לד ע

, למימרא. כ"ע, וכד סתים עינא אתקריאת אספקלריא דלא נהראואתקריאת מסטרה אספקלריא דנהרא 
מסטרא : ב"ז פט ע" ת'ועי. א אם לאו"בזיווג עם ז' הוא אם הנוק" לא נהרא"לבין " נהרא"שההבדל בין 

אתקריאת אספקלריא דלא נהרא , י בלא בעלה"וכד איהי אדנ, ה אתקריאת אספקלריא דנהרא"דיהו
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 ,הזה האור מצד שבאים המלאכים כל
  .שלם בקיום להיכבתח מאיריםוכולם 

]äéá[à áåè éë " úà øæòìà ø)àììëúàì( 
]àììëàì[ïéëàìî åäìë äàâñàìå à ïééúàã 

éøäð ïåäìëå àã øåàã àøèñî àúéîã÷ë ï
íéìù àîåé÷á:  

 ,יהודה רבי אמר ".המים בתוך רקיע יהי"
 .תחתונים ממים עליונים מים נפרדו בזה

 ,נאמר והרי ,המים התפשטותהוא  "רקיע"
  .לתחתונים עליונים מים בין "מבדיל ויהי"

 íéîä êåúá òé÷ø éäé)å íù (à" éàäá äãåäé ø
åùøôúàá ïéàìò ïééî ]ïééîî) [ïééîì(ïéàúú â 

ø ìéãáî éäéå øîúà àäå ïééîã àúåèéùô òé÷
ïéàúúì ïéàìò ïééî ïéá:  

שעשה בו  ,"הרקיע את אלהים ויעש"
 ויהילא כתוב  .פעולה בגדלות שלמעלה

 בגדלות אותו שהגדיל ,"ויעש" אלא רקיע
 גיהנם נברא בשני ,יצחק רבי אמר .רבה

 , מחלוקתנבראה בשני ,העולם לרשעי
 כתוב לא ןולכ ,המעשה בו נשלם לא בשני

 בו ונשלם שלישי יום שבא עד ,טוב כי בו
 ,יםיפעמ טוב כי] נאמר בו[ לכן .המעשה

 ,שני יום של המעשה השלמת על אחד
 היום תקןנ השלישי ביום .לעצמו ואחד
 השתלמו ובו , מחלוקתבו ונבדלה השני

 השלישי ביום .הגיהנם רשעי על רחמים
 בו נכלללכן ו ,הגיהנם שלהבות שוקטים

 יושב היה חייא רבי. בו ונשלם ניש יום
 ביום זה אור ,לו אמר ,שמעון רבי לפני

 המים ונפרדו ,שני ביום וחושך ,ראשון
 ביום נשלם לא למה ,בו היתהמחלוקת ו

 אמר .השמאל את כולל ימין שהרי ,הראשון
 רצה ושלישי , מחלוקתהיתה זה על ,לו
 בהם ולהרבות להכריע ביניהם כנסילה

  .שלום

éäìà ùòéå" òé÷øä úà í)æ íù ( äéá ãéáòã
 àìà áéúë àì òé÷ø éäéå äàìò åàéâñá àúãéáò

à àéâñ åáøá äéì éâñàã ùòéå" éðùá ÷çöé ø
íðäéâ éøáúàã éøáúà éðùá àîìò éáééçì 

)ä(àúãéáò äéá íéìúùà àì éðùá ú÷åìçîä 
 íåé àúàã ãò áåè éë äéá áéúë àì êë ïéâáå

ë êë ïéâá àúãéáò äéá íéìúùàå äàúéìú é
 éðù íåéã àúãéáò úåîìùà ìò ãç éðîæ éøú áåè
 éðù íåé ï÷úúà éàúéìú íåéá äéîøâì ãçå
 ìò éîçø åîéìúùà äéáå ú÷åìçî äéá ùøôúàå

íðäéâ éáééçå äàúéìú àîåéá >ïéëëúùî <
)ïéááúùî(íðäéâã ïéáéáù æ ìéìëúà êë éðéâá 

 áéúé äåä àééç éáø äéá íéìúùàå éðù íåé äéá
à ïåòîù éáøã äéî÷" ïåùàø íåéá øåà éàä ì

 äåä ú÷åìçîå àéî åùøôúàå éðù íåéá êùçå
 àðéîé éàäã ïåùàø íåéá íéìúùà àì éàîà äéá

à àìàîùì ìéìë" ú÷åìçî äåä àã ìò ì
 äàâñàìå àòøëàì åäééðéá ìòéîì éòá äàúéìúå

íìù åäá:  
 מים של התחברות ,"דשא הארץ תדשא"

 מים . פירותלעשות בתחתונים עליונים
 àùã õøàä àùãú)àé íù(  àúåøáçúà

 ïéàìò ïééî ïéøô ãáòîì ïéàúúá ïéàìò ïééîã

                                                                                                                                                                                     

נקראת מראה שאינה , י בלא בעלה"וכאשר היא אדנ, ראה המאירהה נקרא מ"מצידו של הוי: תרגום[
 ].מאירה

 ).א"ד(לרבות כל המלאכים  א
 ).הערת הזוהר(ב ”ב יז ע”בראשית לב ע ב
א בסוד חוזר "כי החסדים הם עולים מתוכו להגדיל ז, כי היסוד מפריש בין החסדי םובין הגבורות' פי ג

 ).מ"מ(עד הכתר והגבורות הולכים אל המלכות 
ב "ה ח"דע(ה על הרשעים שאין עושה בהם כליה "וכאן מתבאר עניין רחמי הקב. ב"תרומה קמט ע' עי ד
 ).ד"עו ע
 ).א"ב סב ע"ה ח"דע(על ידי הגבורה לבדה לא תיתכן יציאה לפועל של שום פעולה  ה
כל  והם הפועלים בכל המציאויות וב.בריאה לעולםסוד עולם ה המאמרות דמעשה בראשית עומדים בו

 ,ז הנה היא התחלה לכל פעולות המקויימות" עכ,הגם שהיא בלתי מקויימתו .'הפעולה דיום ב את ענייניהם
' עי). ב"ב סו ע"ה ח"דע" (כי טוב" ולכך נכפל בשלישי .ויש לה שיתוף ושייכות בפעולת כל הימים כולם

 ).ו"לש(י "ב אמר ר"שמות כא ע
 ). א"ד(נשקטים שלהובי דגיהנם  ז
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 ,רותיפ עושים )פרים ורבים(ים עליונ
 כנקבה לעליונים להם קוראים והתחתונים

 זכרים עליונים שמים משום ,לזכר
 זה כל ,אמר שמעון רבי. ותנקב ותחתונים

 ,יוסי רבי אמר .למטה ואוה למעלה הוא
 מי ,)אמר( שאמרנו אלהים ,כך אם

 חיים אלהים )סתם אלהים אלא( ,האלהים
 ,סתם טהלמ אלהים תאמר ואם .למעלה

  ,תולדות הוא למטה אלא

]ïéøô[ïéáéà éãáòå ïéáøå à ïåì ïàø÷ éàúúå 
 ïéàìò ïééîã ïéâá àøåëã éáâì àá÷åðë ïéàìòì
 àã ìë øîà ïåòîù éáø ïéá÷åð éàúúå ïéøåëã

àìéòì àåäáà àúúì àåäå "éà éñåé ø éëä 
éäìà"øîà à÷ã í)ï (éäìà ïàî" í)éäìà àìà" í
íúñ (éäìà"àìéòì íééç íâàîéú éàå ã àúúì 
éäìà"úåãìåú åäéà àúúì àìà íúñ í  

  åî/á  
 השמים תולדות אלה" שנאמר כמו
 ,בראם 'בה ואמרנו ,"בהבראם והארץ
 הכל של אביהם למעלה )שלמעלה( ואותו

 עושה הארץ זה ועל ,העשיה היא ,הוא
 מן כנקבה מתעברת היא שהרי ,ותתולד
  .הזכר

 õøàäå íéîùä úåãìåú äìà øîà úàã äîë
 íàøáäá)à ä úéùàøá (äá ïðéøîàå ' íàøá

àåääå )ã(àìëã ïäáà àìéòìä éäéà àåä 
 àéä àäã úåãìåú úãáò àòøà àã ìòå àúãéáò

àøåëã ïî àá÷åðë àøáòúî:  
 בארץ היו הצבאות כל ,אמר אלעזר רבי

 עד ,תולדותיה והם ,הכח את הוציאה ולא
 הארץ תוצא" שכתוב ,הששי )חמישי( יום
 ותוצא" כתוב והרי ,תאמר ואם ".חיה נפש

 כחותיה תיקון הוציאה אלא ".דשא הארץ
 עד בה גנוז היה והכל .כראוי להתיישב כדי

 שוממה כתוב בהתחלה שהרי ,שהצטרך
 ההתיישבו נתקנה כך אחר ,כתרגומו וריקה
 ואילנות םועשבי ודשאים זרע וקבלה
 והמאורות .כך אחר אותם והוציאה ,כראוי

 עד שלהם אורות שמשו לא כן גם
  .שהצטרך

 àìå àòøàá ååä ïéìéç ìë øîà øæòìà éáø
 íåé ãò äéúåãìåú ïåðéàå àäìéç ú÷éôà)éùéîç (

>éùùä< áéúëã )ãë à úéùàøá ( õøàä àöåú
 áéúë àäå àîéú éàå äéç ùôð)áé íù ( àöåúå

éôà àìà àùã õøàä àäìéç ïå÷ú ú÷
 ãò äá æéðâ äåä àìëå úåàé à÷ãë àáùééúàì

êéøèöàãåàéð÷éøå àééãö áéúë àúéîã÷á àäã æ 
úáùééúàå úð÷úúà øúáìå åîåâøúëç úìéá÷å 

 úåàé à÷ãë ïéðìéàå ïéáùòå ïéàùãå àòøæ
 åùîù àì éîð éëä úåøåàîå øúáì ïåì ú÷éôàå

êéøèöàã ãò ïåäìã àøåäð:  
 מארת( "השמים ברקיע מארת יהי"

 שהטיל הרע נחש להכליל ,)חסר כתוב
 משמש לא שהשמש ,רודיפ ועשה אזוהמ

 גרם זה ועל .קללות "מארת" .לבנה עם
 ארורה" שכתוב ,הארץ שהתקללה

 íéîùä òé÷øá úøàî éäé)ãé íù (] úøàî
øñç áéúëè[ àîäåæ ìéèàã àùéá àéåç àììëàì 

áòåé àìã àãåøô ãî àøäéñá àùîù ùîù

                                                                                                                                                                                     

בסוף ' עי). א"ד(נאמר תהום אל תהום קורא לקול צנוריך כדי שישפיעו העליונים לתחתונים כענין ש א
  .נ"הספר אריכות בש

 ).מ"מ(תדשא הארץ דשא היא המלכות ' פי ב
 ).מ"מ(' בינה היא אמרה תדשא כו' פי ג
ני ומש, כ אנו מפרשים אלהים היא הבינה"וכי ג, כשאנו אומרים תדשא הארץ היא הארץ הזאת' פי ד

כשאנו מפרשים הארץ הלזו אז אלהים דקרא היא המלכות שהיא תולדות ' פי, אלא לתתא איהו תולדות
 ).מ"מ(בת והבינה אימא ' הבינה כי המלכות נק

 ).מ"מ(ת שנקראים אבהן "היא בינה שכוללת חג' פי ה
העולם עד יום ותוציא הארץ היינו בתוך בטן הארץ עד פתח הקרקע ולא יצאו לאויר ' ש ביום ג"מ' פי ו

 ).מ"מ(הששי 
 ).א"ד(תהו ובהו תרגומו צדיא ורקניא  ז
  ).א"ד(כ נתקנת לתקון הישוב "ולאח ח
ב נד "כללים ח(אז נעלם האור הגנוז לגמרי ונעשה סוד מיעוט הירח ונתייסד כל סוד הנהגת עולם הזה  ט

 ).ד"ע
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בלשון [אחד  כתוב "מארת" ולכן ,"האדמה
 רקיע" .הלבנה זו "מארת יהי" ].יחיד

 אחד בכלל ושניהם ,השמש זו "השמים
 ,ולמטה למעלה העולמות להאירלהזדווג 
 כתוב ולא "הארץ על" שכתוב ממשמע

בלבנה  ,ולמטה למעלה שמשמע ,בארץ
 ,אמר שמעון רבי .הכל של חשבוןנמצא 

 הכל ,בוריםיוע תקופות וחשבון גימטריאות
 לו אמר .ונאינ למעלה שהרי ,בלבנה הוא
 חשבונות כמה והרי ,ולא ,אלעזר רבי

 ,כך לא ,לו אמר .החברים עושים ושעורים
 יכנס ומשם ,בלבנה עומד החשבון אלא

 כתוב והרי ,לו אמר .למעלה לדעת האדם
 ,לו אמר ".ולמועדים לאותות והיו"
 כתוב הרי ,לו אמר .חסר כתוב "תֹתלֹא"
 בו שיהיו כולם יןהוי ,לו אמר ".והיו"

 החשבון אבל ,מהכל שמתמלא זו כאוצר
 נקודה יש ,בא וראה. בלבנה הוא הכל של

 מה שהרי ,נותלמ הראשית ומשם אחת
 ולא נודע לא נקודה אותה של שלפנים

 סתומה למעלה נקודה ויש .למנות תןינ
 ומשם ,נודעה ולא כלל התגלתה שלא

 ישוכן  .עומקו נסתם כל למנות הראשית
 הוא ומשם ,שהתגלתה למטהנקודה 
 כאן זה ועל ,מנין ולכל חשבון לכל ראשית

 והגימטריאות התקופות לכל המקום הוא
 .ושבתות וחגים והזמנים בוריםיוהע

 עושים ,הוא ברוך בקדוש שדבקים וישראל
 ומעלים בו דבקים והם ,ללבנה חשבון

 áéúëã àòøà)æé â íù ( êë ïéâáå äîãàä äøåøà
 àøäéñ àã úøàî éäé ãç áéúë úøàî)á( òé÷ø

 àãç àììëá åäééååøúå àùîù àã íéîùä
àìéòì ïéîìò àøäðàì àâååãæàìààúúå á òîùî 

 áéúëã)ãé à íù ( õøàá áéúë àìå õøàä ìò
àúúå àìéòì òîùîãâïáùåç ã àøäéñá àìëã 

 ïåòîù éáø àåä>øîà <)øîåà( úåàéøèîéâ 
àøäéñá àåä àìë ïéøåáòå úåôå÷ú ïåáùçåä 

à åäéà åàì àìéòì àäã" àäå àìå øæòìà éáø ì
àééøáç éãáò÷ ïéøåòéùå ïéðáùåç äîëåà " åàì ì

àøäéñá àîéé÷ àðáùåç àìà éëäæ ìåòé ïîúîå 
àìéòì òãðîì ùð øáçà " áéúë àäå ì)íù ( åéäå

íéãòåîìå úåúåàìà "à øñç áéúë úúàì ì" ì
à åéäå áéúë àä" äéá ïååäéã ïåäìë ïééåä ì

àìëî àéìîúàã àã à÷åôñàëè àðáùåç ìáà 
àìëãéãç äãå÷ð éæç àú àåä àøäéñá àéúéà áé 

åâìã äî àäã éðîîì àúåøéù ïîúîåâé àéääã 
 úéàå éðîîì áäééúà àìå òãéúà àì äãå÷ð

àìéòì äãå÷ðãé àìå ììë àéìâúà àìã íéúñ 
 òãéúà à÷îåòå íéúñ ìë éðîîì àúåøù ïîúîå

 àåä ïîúîå àéìâúàã àúúì äãå÷ð úéà éîð éëä
 àëä àã ìòå ïéðî ìëìå àðáùåç ìëì àúåøù

ïéøåáòå úåàéøèîéâå úåôå÷ú ìëì øúà àåäåè 
á÷á é÷áãã ìàøùéå éúáùå éâçå ïéðîæå" éãáò ä

                                                                                                                                                                                     

 )מ"מ(ע "בי א
 ).מ"מ(עולם הזה  ב
דאי כתיב בארץ משמע הארץ הזאת ומדכתיב על הארץ ' פי, ארץעץ ה, ותתא עולם הזה, ע"בי' פי ג

 ).מ"מ(ע "משמע בי
 ).א"ד(ת "כל החשבונות ושיעור ומדה הכל הוא מצד העטר ד
 .שכל הגימטריאות הם בסוד מלכות, א פרק ה"ח שער או"ע' עי ה
 ).מ"מ(א יש שמות שיש בהם חשבון "א וז"א ואו"שגם בא' פי". לעילא"נוסף בנוסח  ו
אך הענין כי בכל , וקשה אפילו בשמות של שאר הספירות יש בהם חשבון, כל החשבונות במלכות ז

 ).מ"מ(מלכוות ומלכות שיש בבחינת השם ההוא שם הוא החשבון של השם 
 ).מ"מ(מהמלכות שבכל שם ושם יכנס האדם לידע שאר הספירות של השם ' פי ח
ואסקופא (ל אספוקא "ס כי צ"ס אסקופא הוא טכאוצר הזה שמלא בר ולחם ומזון ומלבושים והגור ט

  ).א"ד) (ב"הרש. נדרסת
 ).א"ד(א ”א ופקודי רסו ורכג ע”ב ויחי רלט ע”פנחס רכ ע י

 ).מ"מ(אבא  יא
 .יהל אור' עי יב
 .ב אריכות"א ג ע"יהל אור ח' עי יג
 ).א"ד(יש נקודה למעלה והיא נקודת החכמה שהיא ראשית לכלם אל הגלוי ). מ"מ(אבא  יד
שכל החשבונות של מולדות ותקופות הם , @א"ויחי רלט ע, ב"זוהר פנחס רכ ע' עי). א"ד(ועדים ומ טו

  ).ב"א לז ע"כללים ח(@ בנויים על זה שניסן הוא ראש השנה
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 'בה הדבקים ואתם" שכתוב ,למעלה אותו
  ."' וגואלהיכם

 àìéòì äéì ïé÷ìñå äéá ïé÷áã ïåðéàå àøäéñì
 áéúëã)é ã íéøáã (åäéá íé÷áãä íúàå" ä

ëéäìà"åâå í':  
 רבי אמר ".חיה נפש שרץ המים ישרצו"

 רחשו מים שאותם פרשוה הרי ,אלעזר
 ,נאמר והרי ,שלמעלה דוגמאכ והולידו

היה צריך לכתוב  ,"הארץ על יעופף ועוף"
 סוד ,שמעון רבי אמר. יעופף זה מה ,יעוף
 אלי ויעף" שכתוב ,ל"מיכא זה ועוף ,הוא
 לו צריך יעוף( "יעופף" ,"שרפיםה מן אחד
 גבריאל והאיש" שכתוב ,ל"גבריא זה )אלא
 ".ביעף עףומ בתחלה בחזון ראיתי אשר

 אליהו זה( "הארץ על" ).יעופף וזהו(
 אבא של מצד ולא בארץ תמיד שנמצא

 )עולםהוא ב טס( שהוא נמצא הוא ואמא
 על ישאך 'ה ורוח" שכתוב ,טיסות בארבע

 "ישאך" ,אחת "'ה ורוח" ".אדע לא אשר
 .ארבע "אדע לא" ,שלש "אשר על" ,שתים

 חשך( שהוא ,)המות מלאך זה "פני על"
 ,העולם פני מחשיךא "נ ,פני על הארץ
 רקיע" ").תהום פני עלוחושך " בו וכתוב

. 'וכו ומסטין עולה שאמרנו כמו "השמים
 בשני המות מלאך והרי ,אבא רבי אמר
 ואשה ,ל"רפא זה ,הארץ על" אלא ,נברא

 נרפאת שבגללו ,הארץ רפואת על נהוממ
 כחו לכל ומרפא ,עליה אדם םיוקי ,הארץ

 זה "השמים רקיע פני על" ].של הארץ[
 כתוב ולכן. בפסוק הוא והכל .ל"אוריא
 םיהתנינ את אלהים ויברא" אחריו

 בארנו הרי( ,אלעזר רבי אמר ".ליםוהגד
 שבעים הם אלה )זוגו ובת לויתן אלו

 ולכן ,העמים שבעים לע גדוליםממונים 
 .הארץ על שולטים להיות כולם נבראו

 הם אלה "משתוהר החיה נפש כל ואת"
  שהם ישראל

äéç ùôð õøù íéîä åöøùé )ë à úéùàøá (
 åùéçø ïééî ïåðéàã äåî÷åà àä øæòìà éáø øîà

àìéòìã àðååâë åãéìåàåà øîúà àäå )íù ( óåòå
óôåòéáà óôåòé åäî äéì éòáî óåòé õøàä ìò " ø

àëéî àã óåòå àåä àæø ïåòîù" áéúëã ì) äéòùé
å å ( óôåòé íéôøùä ïî ãçà éìà óòéå) éòáî óåòé

àìà äéì (àéøáâ àã" áéúëã ì)àë è ìàéðã (
 óòåî äìçúá ïåæçá éúéàø øùà ìàéøáâ ùéàäå

 óòéá)óôåòé àåä àãå (õøàä ìòâ ]ð" åäéìà àã à
 àáàã àøèñî àìå àòøàá øéãú çëúùàã

àîàåãçëúùà  ååäéàäãá  'ïéñàèå áéúëã )î" à
áé çé (åäé çåøå"ò êàùé äì çåøå òãà àì øùà 

åäé" òãà àì úìú øùà ìò ïéøú êàùé ãç ä
éðô ìò òáøà[úåîä êàìî àã  ùç àåäãå ê
éðô ìò àòøà >ð" áéúëå àîìò éðô êéùçà à

 äéá)á à úéùàøá (íåäú éðô ìò êùçå< òé÷ø 
åëå ïéèñîå äìåò ïøîàãë íéîùä 'øîà éáø 

éøáúà éðùá úåîä êàìî àäå àáàæ ìò àìà 
àôø àã õøàä" àúååñàì àðîî åäéàã ì

 ùð øá íéé÷å àòøà úàéôøúà äéðéâáã àòøàã
 àã íéîùä òé÷ø éðô ìò äéìéç ìëì éôøå äìò

àéøåà"ìç áéúë êë ïéâáå àø÷á àåä àìëå 
 äéøúá)àë íù (éäìà àøáéå"íéðéðúä úà í 

 øæòìà éáø øîà íéìåãâä)]ð"à [ àðîé÷åà àä
øçà øáã åâåæ úáå ïúéåì ïéìà ( ïéòáù ïåðéà ïéìà

 åàéøáúà êë ïéâáå ïéîò ïéòáù ìò ïáøáø ïðîî
 ùôð ìë úàå àòøà ìò ïàèéìù éåäîì åäìë

                                                           

 ).מ"מ(אצילות  א
 ).א"ב סב ע"ה ח"דע(הם המלאכים דחלקי חי ומדבר שביצירה  ב
' פ' ועי' שם למעלה מלאך כשאמר נעשה אדם כוענין אליהו נעלם ולא נמצא לו אב ואם והסוד שהיה  ג

בשם המקובלים ' ב' סי' כלי יקר מלכים ב' כ בס"זו הקדמה נפלאה וכ). א"ד(א ”א ויצא קנח ע”ויגש רט ע
 ).א"נ(ן "מאי]. ו" לש–ג "לח ע[ומדרש תלפיות ערך אליהו 

פרדס ' עי). ו"לש('  ד'מ סי"שמות רבה פ' ב ועי"א פרשת אחרי מות סח רע"פרשת ויקהל קצז ע' ועי ד
יהל אור ' וכן עי, שלאליהו לא היו אב ואם רק נחית משמיא ונתלבש בגוף, רימונים שער ההיכלות פרק יד

  ).א"א נג ע"ה ח"דע(ד "ב ל ע"ח
ä) ñ"àîìò ñàè åäéàå à() ôã"å.( 

  ).א"ד(ב ”יסודות העולם ויקהל קצא ע' רוחות שהם ד' בד ו
ב סא "ה ח"דע(ב "א ותרומה קמט ע"מו ע, א"וכן לג ע, ב"א וע"לעיל יז ע' ועי. הגבורות' בכלל שאר בחי ז

 ).ד"ע
 ).א"נ(מ "א. ל"אוריא' י עם האותיות והתיבות והכולל גי"ל פנ"ע ח
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ïåðéàã ìàøùé ïåðéà ïéìà úùîåøä äéçä  
  æî/à  

 גוי" ונקראים ,חיה אותה של ודאי נפש
 ,"למינהם המים שרצו אשר" ".בארץ אחד
 כנף עוף כל ואת" .בתורה יםעוסק שהם

 הם ולכן ,שבהם הצדיקים אלה ,"למינהו
 ,"כנף עוף כל ואת" ,אחר דבר ".חיה נפש"

 אמר. העולם שלוחי הם אלה ,שנאמר כמו
 ,ישראל )הם( שהם ,"חיה נפש" ,אבא רבי

 בנים( הוא ברוך הקדוש בני שהם משום
 הקדושות ונשמות ,)הוא ברוך לקדוש
 העמים שאר נפשות ,ממנו באות שלהם
 רבי אמר .הם מקום מאיזה ,ם"עכו עובדי
 שמטמאים השמאל צדדי מאותם ,אלעזר
 טמאים כולם ולכן ,נשמות להם יש אותם

  .עמם שקרב מי ומטמאים

 õøàá ãçà éåâ ïåø÷àå äéç àåääã éàãå ùôð
)äã"àë æé à(  ïåðéàã íäéðéîì íéîä åöøù øùà

éîì óðë óåò ìë úàå àúééøåàá ïéìãúùî åäð
àéé÷éãö ïéìààïåäáã á äéç ùôð ïåðéà êë ïéâáå 

 ïéìà øîúà à÷ãë óðë óåò ìë úàå øçà øáã
ïåðéàâàîìò éçåìù ã äéç ùôð àáà éáø øîà 

)ã(ìàøùé ïåðéàä ïåðéàã ïéâá )á÷ã éðá"ä( ] ïéðá
á÷ì"ä[ ïàùôð ïééúà äéðî ïéùéã÷ ïåäúîùðå 

åëòò íéîò øàùã" í)î( éáø øîà àåä øúà ïàî
øæòìà úéà ïåì éáàñîã àìàîù éøèñ ïåðéàî 

ïéáàñî åäìë êë ïéâáå ïéúîùð ïåìå ïéáàñîå 
åäééãäá áø÷ã ïàîì:  

 חיה נפש הארץ תוצא אלהים ויאמר"
 אחת כל האחרות החיות שאר כל ,"'וגו

 זה ,אלעזר רבי ואמר .מינה כפי ואחת
 אלו "חיה נפש"ש שאמרנו למה יעימס

 .עליונה קדושה חיה נפש שהם ישראל
 שאר אלו "ארץ וחיתו ורמש בהמה"

 חיה נפש שאינם זרה עבודה עובדי העמים
  .שאמרנו כמו )ערלה( אלא

éäìà øîàéå"åâå äéç ùôð õøàä àöåú í '
)ãë à úéùàøá (ïéðøçà ïååéç øàù ïåäìëæ ìë 

äéðéæ íåôë ãçå ãççàå " òééñî éàä øæòìà ø
ïøîàã äîìè ùôð ïåðéàã ìàøùé ïéìà äéç ùôð 

éã÷ äéç ïéìà õøà åúéçå ùîøå äîäá äàìò àù
åëòò ïéîò øàù"íé àìà äéç ùôð ïåðéà åàìã 

]äìøò[ïøîà÷ãë àé:  
 שנכלל ,"כדמותנו בצלמנו אדם נעשה"

 דוגמאכ מהכל כלול צדדים בששה
 החכמה בסוד קניםומת באיברים ,שלמעלה

 סוד ,"אדם נעשה" .עליון תיקון הכל ,כראוי
 קדושה בחכמה הכל ,ונקבה זכר של

 זה להתתקן "כדמותנו בצלמנו" .עליונה
 השולט בעולם יחידי הוא )אחד( להיות בזה

 åðúåîãë åðîìöá íãà äùòð)åë à úéùàøá( 
ïéøèñ úéùá ìéìëúàãáé àðååâë àìëî ìéìë 

 à÷ãë àúîëçã àæøá ïð÷úî éôééùá àìéòìã
 øëã àæø íãà äùòð äàìò àðå÷ú àìë úåàé

ò àùéã÷ àúîëçá àìë àá÷åðå åðîìöá äàì
åðúåîãë éåäîì àãá àã àììëúùàì )ãç (]àåä[ 

                                                           

י "י שהוא היסוד שע"כ אקרון אותם שהם ממלכות נפש חיה על שם אל ח"ובג, שהם מצד היסוד א
 ).ה' ה סי"אור יקר ש(המלכות מוציא נפש 

 ).א"עב מו "ה ח"דע(א "מ צו כט ע" רע’עי ב
  ).הערת הזוהר(א ”לעיל לד ע ג
 ).אור יקר(למטה ' מלאכים שהם שלוחים מאת ה ד
א כי אחר שנפש חיה "לזה נשמר שא, שלא נפרש שנפש חיה כולל כל החיים ישראל ואומות העולם ה

ה דהיינו שאותם הנשמות הם מזווג "כ דווקא יהיה ענין זה לישראל שהם בנים להקב"ל נפש ממלכות א"ר
 ).אור יקר( ושכינתא ה"דקב
 ).אור יקר(בהיותם בחיים מפני רוח הטואמה שבהם  ו
 ).אור יקר(שהם טהורים ושואבים רוח חיותם ממקום הטהרה  ז
 ).א"ד(כפי מינו  ח
 ).א"ד(ב "א ותזריע מג ומו ע"ויקרא יט ע ט
 ).א"ב מו ע"ה ח"דע(א "מ צו כט ע"רע' עי י

  ).הערת הזוהר(לח ' לח ורעיא מהימנא סי' סיכה ו' בסוף הספר בסי' מה שחסר כאן עי יא
ש הכתוב נעשה "א והמלכות כלולה עמהם והם נקראים צלם ודמות וז"ק דז"ר היה נכלל מו"אדה' פי יב

 ).מ"מ(אדם בצלמנו כדמותינו 
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  :àìë ìò èéìù àîìòá éàãéçé  .הכל על
 )כלל( עשה אשר כל את אלהים וירא"

 נאמר שלא מה נתקן כאן ,"מאד טוב והנה
 ,המות נברא שבו משום ,בשני "טוב כי"

 ]ומובן[הולך ו ".מאד טוב והנה" נאמר וכאן
 זה "מאד טוב והנה" החברים שאמרו כמו

 עשה אשר כל את אלהים וירא. "המות
 .דםוק אותו ראה לא וכי ,"מאד טוב והנה
 ומה, ראה הכל הוא ברוך הקדוש אלא

 שיבואו הדורות כל לרבות "כל את" שאמר
 בכל בעולם שיתחדש מה כל וכן ,כך אחר
 אשר" .לעולם שיבואו בטרם ודור דור

 נברא ששם בראשית מעשי כל זה ,"עשה
 בעולם ויתחדש שיבא מה לכל קריוע יסוד

 ברוך הקדוש אותו ראהלכן ו .מכן לאחר
 במעשה הכל את םוֹש ,היהטרם ש הוא

 בכל שונה מה "הששי יום" .בראשית
 כאן אלא ,א"ה בהם נאמר שלא הימים
 בזכר הנקבה התחברה ,העולם נתקן כאשר
 )יסוד) (שהוא( בששי 'ה ,אחד בחבור
 אחד הכל נתקנו "לוויֻכ" .אחד הכל להיות

  .בכל והשתלמו מהכל נתקנו ,)כאחד(

éäìà àøéå" äùò øùà ìë úà í) à úéùàøá
àì (]ììë[ àìã äî ï÷úúà àëä ãàî áåè äðäå 

 àúåî äéá éøáúàã ïéâá éðùá áåè éë øîúà
 éøîàã äîë àìæàå ãàî áåè äðäå øîúà àëäå

úåî äæ ãàî áåè äðäå àéøáçàéäìà àøéå " í
àì éëå ãàî áåè äðäå äùò øùà ìë úà àîç 

á÷ äéì àîç àìë àìà íãå÷ äéì" øîàã ïàîå ä
 ìë ïëå ïë øúáì ïåúééã ïéøã ìë äàâñàì ìë úà
 àì ãò àøãå àøã ìëá àîìòá ùãçúéã äî
 ïéãáåò ìë àã äùò øùà àîìòì ïåúéé
 äî ìëì àø÷òå àãåñé éøáúà ïîúã úéùàøáã

 ùãçúéå éúééã]àîìòá) [àîìòì( ïéâáå ïë øúáì 
á÷ äéì àîç êë" ãò ä àìë éåùå äåä àì

 åäìëá àðù éàî éùùä íåé úéùàøáã àãáåòá
ä åäá øîúà àìã éîåé" ãë àëä àìà à

 àøåëãá àá÷åð úøáçúà àîìò ììëúùà
ä ãç àøåáçá ' éùùá]åäéàã[á ãç àìë éåäîì 

åììëúùà åìëéåâ àìë )ãç( ]ëãç[ åììëúùà 
àìëá åîéìúùàå àìëî:  

 רבי ".צבאם וכל והארץ השמים ויכלו"
 צפנת אשר טובך רב מה" ,פתח ראלעז

 ".אדם בני נגד בך לחוסים פעלת ליראיך
 אדם ברא הוא ברוך הקדוש ,בא וראה

 בעבודתו שלם להיות אותו והתקין בעולם
 העליון לאור שיזכה כדי דרכיו את ולתקן
 כמו ,לצדיקים הוא ברוך הקדוש שגנז

 יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין" שנאמר
האדם לאותו  כהיז ובמה". לו למחכה

 בכל בתורה שעוסק שכל מי . בתורה,האור
 ,הבא בעולם חלק לו להיות יזכה ,יום

 בתורה שהרי ,עולמות בנה כאלו לו ויחשב
 בחכמה 'ה" שכתוב זהו .ונתקן העולם נבנה
 וכתוב ,בתבונה שמים כונן ארץ יסד

 íàáö ìëå õøàäå íéîùä åìëéå) á úéùàøá
à ( çúô øæòìà éáø)ë àì íéìäú ( êáåè áø äî

 éðá ãâð êá íéñåçì úìòô êéàøéì úðôö øùà
á÷ éæç àú íãà" ïé÷úàå àîìòá ùð øáì àøá ä
ìù éåäîì äéì éåçøà àð÷úúàìå äéðçìåôá íé

á÷ æéðâã äàìò àøåäðì éëæéã ïéâá" àéé÷éãöì ä
 øîà úàã äîë)ã ãñ äéòùé ( äúàø àì ïéò

éäìà"åì äëçîì äùòé êúìåæ íãäîáå ä äéì éëæé 
 ïàî ìëã àúééøåàá àøåäð àåääì ùð øáì
 äéì éåäîì éëæé àîåé ìëá àúééøåàá ìãúùàã

éúàã àîìòá à÷ìåçåë äéì áùçúéå  éðàá åìà
 ììëúùàå àîìò éðáúà àúééøåàá àäã ïéîìò

                                                           

י המות אדם עולה "שעל ידו יראת העונש אדם עובד בוראו ועוד על ידי המות נתקן זוהמת הנחש וע א
 ).אור יקר(' האדון וכולראות את פני 

áãåñé ) ôãá óñåð"å.( 

לשון ', והג. מכלם' כל א, לשון כללות', והב. לשון כללותם יחד', הא: פרושים' מלת ויכולו ג' פי ג
. כלול מכולם' היינו כל א" אשתכללו מכל. "היינו כללותם יחד" אשתכללו כלא בחד"וזהו שאמר . שלימות
 ).אור יקר" (אשתלימו"היינו , שלמות

 ).הערת הזוהר(טל ' ן בסוף הספר בסימה שחסר כאן עיי ד
ä) á éëæ"ð() ôãá óñåð"å.( 

יזכה למהוי ליה חולקא עם היות שהוא אור צפון חלק הבינה , היינו עסקו תמיד בתורה לזכך החומר ו
 ).אור יקר(י התורה יושג כי התורה לה מעלת ענין מה שהיה אדם קודם חטאו "ז ע"ממש עכ



úéùàøá 

188 

 יום שעשועים ואהיה אמון אצלו ואהיה"
 למותעו מתקן ,בה עוסקש מי שכל ,"יום
 עשה ברוח ,וראה ובא. אותם יםיומק

 הוא וברוח העולם את הוא ברוך הקדוש
 ,בתורה שעוסקים אלו של רוח .מתקיים

 בית של תינוקות הבל של רוח שכן וכל
 ,שנגנז הטוב זה "טובך רב מה" .רבן

 פעלת" .חטא יראי לאותם "ליראיך"
 מעשה זה ,פעלת זה מה "בך לחוסים
 שהרי ,עדן גן הז ,אמר אבא רבי .בראשית

 הוא ברוך הקדוש אותו עשהאומנות ב
 את בו לחזק ,שלמעלה דוגמאכ בארץ

  .הצדיקים

ää" ã)èé â éìùî (åäé" ïðåë õøà ãñé äîëçá ä
 áéúëå äðåáúá íéîù)ì ç íù ( åìöà äéäàå

 äá ìãúùàã ìëå íåé íåé íéòåùòù äéäàå ïåîà
 ãéáò àçåøá éæç àúå äéì íéé÷å ïéîìò ìéìëù

á÷" ïåðéàã àçåø àîéé÷úî àçåøáå àîìò ä
øåàá ïàòìã ééáøã ìáäã àçåø ïëù ìëå àúéé

 êéàøéì æéðâúàã àáåè àã êáåè áø äî áø éáã
 éàî êá íéñåçì úìòô äàèç éìçã ïåðéàì
 àã øîà àáà éáø úéùàøáã àãáåò àã úìòô

â"òàá÷ äéì ãéáò àúåðîåàá àäã " àòøàá ä
àéé÷éãö äéá àô÷úúàì àìéòìã àðååâë  

  æî/á  
 בני נגד בך לחוסים פעלת" שכתוב זהו

 והאחר ,אדם )בני( נגד הוא שהרי ,"אדם
 גן ,שמעון רבי אמר .קדושים עליונים נגד

אפילו ו( ,הוא אדם בני נגד למעלה העדן
 בו וכנסשי )אדם בני נגד הוא האחר

  .רבונם רצון שעושים צדיקים
 ומעשים שלמעלה מעשים לוַכְש ,"ויכלו"

 .ולמטה למעלה "והארץ השמים" .שלמטה
 התורהאומנות ו שהמע ,אמר שמעון רבי

 .פה שבעל תורהאומנות ו ומעשה ,שבכתב
 של פנים ,התורה פרטי אלה "צבאם וכל"

 "ויכלו" .לתורה פנים שבעים ,התורה
 ,"וארץ שמים" .בזה זה ונתקנוהתקיימו ש

 ,התורה סודות ,"צבאם וכל" .וכלל פרט
  .שבתורה וטמאות שבתורה טהרות

ää"ãá) ë àì íéìäú (åçì úìòôâð êá íéñ ã
 ãâð àåä àäã íãà éðá ãâð àøçàå íãà éðá

à ïéùéã÷ ïéàìò" ïåòîù ø] àìéòì ïãò ïâå éðá ãâð
éåä íãà[) éôàå 'éåä íãà éðá ãâð àøçà (

 àúåòø éãáòã àéé÷éãö äéá àùðëúàì
 ïåäéøàîã  

 àúúìã ïéãáåòå àìéòìã ïéãáåò åìëã åìëéå
àúúå àìéòì õøàäå íéîùäâ øîà ïåòîù éáø 

úåðîåàå àãáåò àãáåòå áúëáù àúééøåàã à
 ïéìà íàáö ìëå äô ìòáù äøåúã àúåðîåàå
 íéðô íéòáù àúééøåàã ïéôà àúééøåàã éèøô

äøåúìã àãá àã åììëúùàå åîéé÷úàã åìëéå 
 àúééøåàã éæø íàáö ìëå ììëå èøô õøàå íéîù

éëãààúééøåàã ïáàñî àúééøåàã ïä:  
 תורה זו ,"השביעי ביום אלהים ויכל"

 נתקן ובה ,שביעי יום ואשה פה שבעל
 מלאכתו" .הכל של קיום שהוא העולם

 תורה שהרי ,מלאכתו כל ולא "עשה אשר
 כתב של קףובת הכל הוציאה שבכתב

éäìà ìëéå"éòéáùä íåéá íå )á á úéùàøá (
òéáù íåé åäéàã äô ìòáù äøåú àã äéáå é

 åúëàìî àìëã àîåé÷ åäéàã àîìò ììëúùà
áúëáù äøåú àäã åúëàìî ìë àìå äùò øùàæ 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ע בארץ "ג א
 ).א"ד(א "לעיל ו ע ב
 ).מ"מ(ע "ן דבי"ת וזון דאצלו"זו' פי ג
 .פנים בפסוק בראשית' ז ששם רואים ע"ריש תיקו' עי@ ד
  ).הערת הזוהר(' מ' בסוף הספר בסי' מה שחסר כאן עי ה
  .ג"עיין בחייט ריש דף קע ו
ב ויתרו ”ב סג ע”ש ויצא קנו ע"א נראה שגם בינה נקרא כך ע”ויקהל ר ע' תורה שבכתב כו). מ"מ(א "ז ז
 ). א"ד(ב ”א עב ומשפטים קכ”עג ע
 ).מ"מ(כתב ' א הוציא הכל בכח בינה הנק"ז' פי ח
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 ביום כאן פעמים שלש .מחכמה שיוצא
 ,"השביעי ביום אלהים ויכל" ,השביעי

 את אלהים ויברך" ,"השביעי ביום וישבות"
 ביום אלהים ויכל" .שלש הרי ,"השביעי יום

 יום שעם ,פה שבעל תורה זו "השביעי
. שאמרנו כמו העולם נתקן הזה השביעי

 .העולם יסוד זה "השביעי ביום וישבות"
 זה ועל ,יובל זה ,הזקן ייבא רבי של בספרו
 יצא שהכל ,"מלאכתו מכל" כאן כתוב
בו  שהרי ,שאמרנו כמו יסוד זה ואנו .ממנו

 אלהים ויברך. "מהכל יותר מנוחההיתה 
 את שמברך גדול כהן זה ,"השביעי יום תא

 נוטל כהן ששנינו .בראש נוטל והוא ,הכל
 ונקרא ,לברך תרֹוֹוׁש הברכות ובו ,בראש
 ,הללו השנים ,אמר הזקן ייסא רבי .שביעי

 בעמוד ואחד העולם ביסוד הוא אחד
  .האמצעי

àúîëçîà ìëéå éòéáùä íåéá àëä ïéðîæ úìú 
éäìà" éòéáùä íåéá úåáùéå éòéáùä íåéá í

éäìà êøáéå" ìëéå úìú àä éòéáùä íåé úà í
éäìà"ìòáù äøåú àã éòéáùä íåéá í íòã äô 

 ïøîà à÷ãë àîìò ììëúùà àã éòéáùä íåé
àîìòã àãåñé àã éòéáùä íåéá úåáùéåá 

àìáåé àã àáñ àáéé áøã àøôñáâ ìòå êë áéúë 
 àã ïðàå äéðî ÷éôð àìëã åúëàìî ìëî àëä
 øéúé äåä äéá àçééð àäã ïøîà÷ãë àãåñé

éäìà êøáéå àìëî" ïäë àã éòéáùä íåé úà í
ìåãâã àåäå àìëì êøáîã  ïðúã àùéøá ìéèð

 àëøáì ïééøù äéá ïàëøáå ùàøá ìèåð ïäë
 ãç éøú éðä øîà àáñ àñéé éáø éòéáù éø÷àå

àúéòöîàã àãåîòá ãçå åäéà àîìòã àãåñéáä:  

 של שבת בערב אחד ,אלה שלשת אבל(
 העולם של ואחד ,היום של ואחד ,לילה
 )ויקדש( וכן). הגדול שבת שהוא הבא

 הברית שאות מקום לאותו, למי ,"תווא"
 ואת תווא והראני" שנאמר כמו, בו שורה
 הקדושים כל שורים זה ובמקום ".נוהו

 לכנסת ממנו ויוצאים ,)שלמעלה( למעלה
 הולךזה ו .נגוע לחם מעדן לה לתת ישראל

 לחמו שמנה מאשר" שכתוב כמו] מובן[
 קיום זה "מאשר" ".מלך מעדני יתן והוא
חם  ל)לו( שהיה )מה( "לחמו נהשֵמ" .שלם
 יתן והוא" .נגוע לחם להיות חוזר ,עוני

 ,ישראל כנסת זו ,המלך מי "מלך מעדני
 וכל ,העולם תפנוקי כל )לה( נותן הוא

 מהמקום ,מלמעלה שיוצאים הקדושים
 "תווא" ,"תווא ויקדש" על זהו .יוצאים הזה
  .הברית אות

) àéìéìã àúáù éìòîá ãç úìú éðä ìáà
úàã àîìòã ãçå àîåéã ãçåéåäéàã  úáù 

ìåãâä( ïëå )ùã÷éå ( øúà àåääì ïàîì åúåà
 øîà úàã äîë àéøù äéá àîéé÷ úàã) ìàåîù

äë åè á ( øúà éàäáå åäåð úàå åúåà éðàøäå
 ïéùåã÷ ìë ïééøù)ã( úñðëì äéðî é÷ôðå àìéòì

âðô íçì à÷åðôú äì áäéîì ìàøùéå àä àìæàå 
 áéúëã äîë)ë èî úéùàøá ( äðîù øùàî

ðãòî ïúé àåäå åîçì íéé÷ àã øùàî êìî é
íéìùæ åîçì äðîù ]ïàî[ äåäã )äéì ( éðåò íçì

êìî éðãòî ïúé àåäå âðô íçì éåäîì øãäúàç 
 ïàî áéäé àåä ìàøùé úñðë àã êìî]äì[ ìë 

 àìéòìî ïé÷ôðã ïéùåã÷ ìëå ïéîìòã ïé÷åðôú
 úà àåää åúåà ùã÷éå àã ìòå ïé÷ôð øúà éàäî

àîéé÷:  
 בו( הכל מנוחת בו ,"שבת בו כי"

 "שבת בו" .ותחתונים עליונים של ,)מנוחה
 àìëã àçééð äéá úáù åá éë]àçééð äéá[ 

                                                                                                                                                                                     

שבתות ושם מבואר כל הלכות ' ב על מה רמז ג”ויקהל רז ע' בפ' עי). מ"מ(אימא יצאה מאבא ' פי א
  ).א"ד(תקונים תקון מח ' פ הסוד ועי"שבת ע

ים מן הבינה שביעי כשמתחיל' י יסוד ונק"וישבות היא בינה שנקראת אלהים שעשתה שביתה ע ב
 ).מ"מ(

הבינה ' י הבינה ולא קאי על אלהים דרישא דקרא ונק"הוא אבא שעשה שביתה ע' וישבות ביום הז' פי ג
 ).מ"מ(כשמתחילים מיסוד ממטה למעלה ' ז

 ).מ"מ(מהמלכות ממטה למעלה ' חסד שהוא ז' פי ד
 ).מ"מ(ת "ד חג"ת שהוא שביעי כשמתחילים מכתר כחב"ת' פי ה
  .'@הנוק' שהוא מבחי, א הפיך לחם עוני"ז' שהוא לחם מבחי, א שזה מן"מו עלקמן ר' עי ו
  ).א"ד(א "א ויחי ריז ע"ברית שלום והוא יסוד בראשית ו ע ז
  ).א"ד(א "א וקכב ע"ב ורעו ע"א ורלה ע"נט ע ח



úéùàøá 

190 

 מכלל ,"אלהים ברא אשר" .למנוחה )באה(
 .העולם מעשה לתקן שמור יוצא זכור של

 מעשה לעשות ,העולם מןֻא זה ,"לעשות"
 ,לעולם צריך מןוא ,"ברא אשר(" .הכל של
 רבי רשיפ עוד). הכל של המעשה וכל

 שומר" כתוב ,ואמר הדבר את שמעון
 .ישראל כנסת זו "שומר" ".סדוהח הברית

 זה "והחסד" .העולם יסוד זה "הברית"
 הברית שומר היא ישראל שכנסת ,אברהם
 שומר זהו ,ישראל שומר ונקראת ,והחסד
 מעשי כל תלויים בוו ,הכל של הפתח
 ,"לעשות אלהים ברא אשר" .ודאי העולם

 ולהוציא ,ויום יום כל הכל ןלתקול ֶלְכלַש
 ואם. ושדים רוחות אפילוו ונשמות רוחות
 שהרי ,כך לא ,העולם תיקון שאינם תאמר

 בהם ולהלקות העולם קוןילת היו הם
 להוכיח כנגדם הולכים שהם ,העולם רשעי
 בצד נאחז ,לשמאל שהולך ומי .אותם

 הם לכן ,)בהם לוקה( כנגדם השמאל
 ,בשלמה כתוב מהבא וראה . לתקון

 ".אדם בני ובנגעי אנשים בשבטוהוכחתי "
 .המזיקים אותם אלה ,אדם בני נגעי םה מי

 היום התקדש ,שנבראו בשעה ,בא וראה
  שלא בריות הם ואלו ,גוף בלי רוח ונשארו

 àúáù äéá ïéàúúå ïéàìòã]àééúà[ àçééðì 
øùàààøá áéäìà " øåîù à÷ôð øåëæã àììëî í

 àðîåà àã úåùòì àîìòã àúãéáò àð÷úàì
òã àìëã àúãéáò ãáòîì àîì>ð" àøá øùà à

àìëã àúãéáò ìëå àîìòì êéøèöà àðîåà< åú 
 áéúë øîàå äìî ïåòîù éáø ùéøô)è æ íéøáã (

 ìàøùé úñðë àã øîåù ãñçäå úéøáä øîåù
íäøáà àã ãñçäå àîìòã àãåñé àã úéøáäâ 

]úñðëã) [úñðëå( úéøáä øîåù àéä ìàøùé 
ð àåä àã ìàøùé øîåù éø÷àå ãñçäå àçúô øéè

 øùà éàãå àîìòã ïãéáò ìë ïééìú äéá àìëã
éäìà àøá"úåùòì íã àìë àð÷úàìå àììëùì 

 åìéôàå ïéúîùðå ïéçåø à÷ôàìå àîåéå àîåé ìë
 àîìòã àðå÷ú ïåðéà åàìã àîéú éàå ïéãùå ïéçåø
 ååä àîìòã àðå÷úì ïåðéà àäã éëä åàì
 ïéìæà ïåðéàã àîìò éáééçì åäá äà÷ìàìå

ëåàì åäééìá÷ì åäì àç>àîåé <)ïàîå( ìéæàã 
øèñá ãéçàúà àìàîùì>à< àìàîù 

åäééìá÷ìä äî éæç àú ååä àðå÷úì êë éðéâá 
 äîìùá áéúë)ãé æ á ìàåîù (éúçëåäåå èáùá 

ïàî íãà éðá éòâðáå íéùðàå ïéìà íãà éðá éòâð 
àéøáúàã àúòùá éæç àú ïé÷éæî ïåðéàï 

 ïéìàå àôåâ àìá àçåø åøàúùàå àîåé ùã÷úà
ðéààìã ïééøá ïå  

  çî/à  
 הם שמאל ומצד ,)התיסדו ולא( נתקנו

 משום שלא נתקנו , ועל זה.הבהז המתוז
 שורה לא הקדוש השם לכן, מיםגווהם פ

 הוא שלהם והפחד .בו נדבקו ולא בהם
 ,ממנו ופוחדים וזעים ,הקדוש מהשם

 åììëúùà)åãñééúà àìå ( àìàîù øèñîå
ðéààáäãã àîäåæ ïåæ àìã ïéâá àã ìòå 

 àéøù àì àùéã÷ àîù ïéîéâô ïåðéàå åììëúùà
 àîùî ïåäìã åìéçãå äéá å÷áãúà àìå åäá

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(אשר שהוא היסוד  א
 ).מ"מ(אלהים ' המלכות שנק ב
 ).מ"מ(סוק שומר הברית שהוא יסוד והחסד שבתוך יסוד ולכך אמר הפ,  חסד גנוז בתוך אמת היסודג
כי לעיל פירשו כי אשר הוא היסוד ובהיפוך ראש בסוד צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ' פי ד

וביאר כי עתה אחר ויקדש אותו , אשר היפך ראש' לכן נק, מלכות שבו, וברכות לראש צדיק והוא העטרה
' י העט"הכללות שנכללו בו הכל ע) א אחר"נ(ובו נכלל הכל אז אחרי , 'שהוא היסוד כי בו שבת כו' אות ו

אשר או אותו אשר ברא אלקים הוא ' ס מאותו הכללות שהוא עטרת היסוד הנק"שבו שאז נכללו בו כל הי
' א אלהים שהי אמלכות אמיתי והוא הנק"וזהו אשר ברא אלהים כי זה אשר ברא כלא דזכור וזאת בר

כ "משא, ואמר לעשות משום שהמלכות אומנא דעלמא' שמור למה נברא פי' הנקאלהים ? ואתי??שמור
  ).זהר הרקיע(המלכות היא אמיתית היא בשמור מלכות האמיתית ' כ בחי"פ שהוא ג"בעטרת היסוד אע

ä) åäá é÷ì() ôã"å.( 

  ). הערת הזוהר(ב "קסט ע ו
ושה כלל זוהם מותר סיג הזהב והוא רמז אל הקליפות חיצונות מותרות הדין ואין להם אחיזה בקד ז

 ).א"ד(ולא לכל המתעסקים עמהם 
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÷àùéã÷ àîùå äéðî ïéìçãå ïéòæå åäéà àùéã   .פגום במקום שורה לא הקדוש והשם
íéâô øúàá àéøù àì:  

 שלא ,שנפגם הזה האדם ,וראה ובא
 לא ,ממנו כשיוצא ,הזה בעולם בן השאיר

 אותו ניסיםמכ ולא הקדוש בשם נדבק
 ועץ .נשלם ולא פגום שהוא משום ,לפרגוד
 כדי ,אחרת פעם נטיעה צריך שנעקר
 ,הצדדים בכל שלםוי הקדוש שהשם

 ,וראה ובא. לעולמים בו ידבק לא סרוןיוח
 מלמעלה הם פגומים הללו הבריות

 ולא למעלה נדבקים לא ולכן ,ומלמטה
 אשר" בהם שכתוב ואלה .למטה נדבקים

 למעלה נשלמו שלא ,"לעשות אלהים ברא
 למה ,הם רוחות הרי ,תאמר ואם .ולמטה

 נשלמו שלא כיון אלא ,למעלה נשלמו לא
 וכולם .למעלה נשלמו לא ,בארץ למטה
 ,אדם בני מעיני סיםוומכ שמאל מצד באים

 כמו הם בשלש .להם להרע כנגדם ועומדים
 .אדם בני כמו הם ובשלש ,השרת מלאכי

 ,)נטמנו( תרוחו שנבראו אחר. בארוה והרי
 נקב של הרחים אחר רוחות אותם נשארו

 כיון .השבת ויום השבת ליל רבה תהוםשל 
 יצאו ,שלמונ ולא היום שתוקד שיצאה
 וצריך, צדדיםה לכל ומשוטטים לעולם
 מתעורר אז שהרי ,מהם שמרילה העולם

 וכל ,לוהטת הגיהנם ואש ,שמאל צד כל
 ומשוטטים הולכים שמאל שבצד אותם
 ,יכולים ולא בגוף להתלבש ציםורו ,בעולם

 שיר והתקינו ,מהם שמרילה צריכים ואז
 שרוי שלהם שפחד שעה בכל פגעים של

  .בעולם

 øá ÷áù àìã íéâôúàã ùð øá éàä éæç àúå
 àîùá ÷áãúà àì äéðî ÷ôð ãë àîìò éàäá

àùéã÷à åäéàã ïéâá àãåâøôá äéì ïéìàò àìå 
 àéòá ø÷òúàã àðìéàå íéìúùà àìå íéâô

 äòéèðàøçà àðîæá àùéã÷ àîùã ïéâá 
 äéá ÷áãúà àì åîéâôå ïéøèñ ìëá íéìúùà
 àìéòî ïåðéà ïéîéâô ïééøá éðä éæç àúå ïéîìòì
 àìå àìéòì ï÷áãúî àì êë éðéâáå àúúîå

 åäá áéúëã ïéìàå àúúì ï÷áãúî) á úéùàøá
â (éäìà àøá øùà"úåùòì íâ åîéìúùà àìã 

éú éàå àúúå àìéòàîà ïåðéà ïéçåø àä àî åàì é
]åîéìúùà[ åîéìúùà àìã ïåéë àìà àìéòì 

 åäìëå àìéòì åîéìúùà àì àòøàá àúúì
 éðáã àðéòî ïééñëúîå ïééúà à÷ àìàîù øèñî

ïåì àùàáàì åäééìá÷ì éîéé÷å àùðã ïåì úìú 
àùð éðáë ïåì úìúå úøùä éëàìîëä àäå 

 ïéçåø åàéøáúàã øúá äåî÷åà)åøîèà (
]åøàúùà[ïéçåø ïåðéà åééçø øúá àæ àá÷åðã 

àáø àîåäúãç àúáùã àîåéå àúáùã àéìéì 
åîéìúùà àìå àîåéã àúùåã÷ ÷ôðã ïåéëè å÷ôð 

 àîìò àéòáå ïéøèñ ìëì ïàèùå àîìòì
 àìàîù øèñ ìë ïéãë àäã åäééðî àøèðúàì
 øèñáã ïåðéà ìëå àèäìî íðäéâã àùàå øòúà

 ïàèùå ïéìæà àìàîù]àîìòá) [àîìòì( ïàòáå 
ëé àìå àôåâá àùáìúàì àðéòá ïéãë ïéì

íéòâôã øéù åðé÷úàå åäééðî àøîúñàìé ìëá 
àîìòá àéøù ïåäìã åìéçãã àúòù:  

àúáù éìòîá àîåé ùã÷úà ãë éæç àú  ,שבת בערב היום כשמתקדש ,בא וראה
                                                           

  ).הערת הזוהר(א ”לעיל יג ע א
 ).ז' ה סי"אור יקר ש(גלגול  ב
כיון דלא אשתלימו על ידי הגוף למטה אינם נאחזים למעלה אפילו ' שנשארו לעשות בלי עשיה וכו' פי ג

 ).אור יקר(אחר מיתתם 
  ).א"ד(להרע לבני אדם  ד
  ).הערת הזוהר(א ”לעיל כה ע ה
 ).א"ד(ב ”בא לו ע, הוא מקום אחיזת הקליפות חיצונות ו
 ).מ"מ(והקליפה היא אחריהם , מחנות השכינה'  רחיים הם דז
  ).מ"מ(' והמזיקים הם אחר מרכבה דבינה דבריאה דקלי, ז הרחיים הם מרכבה שלה"לפ, בינה דבריאה ח

רקא למעלה אל שאר היינו מקום למעלה שהוא נקרא ארקא ובו גיהנם ויש בו פתח לעלות מא
 ).אור יקר(העולמות ובשבת הם נקבצות בארקא ואינם יוצאות משם כלל 

 ).אור יקר(עשייתן כלל  ט
 .ב"שבועות טו ע' עי, היינו תהלים צא י
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 זו מי .בעולם ונפרסת שורה שלוםסוכת 
 וסערות רוחות וכל ,שבת זו ,שלוםסוכת 
 נטמנים כולם ,מאהוהט צד וכל ושדים

 ,רבה תהוםד נקב של הרחים בעין ונכנסים
 ,העולם על שהוקד שמתעוררת כיון שהרי

 וזה ,תויא מתעוררת לא מאהוהט רוח
 בשמירה העולם ואז. זה מלפני בורח

 כמו שמירה על להתפלל צריך ולא ,עליונה
 זה שהרי ,אמן לעד ישראל עמו את שומר

 ,שמירה צריך העולםשאז  חול ליום תקןנ
 ,העולם על שלום סוכת נפרסת בשבת אבל

 הגיהנם רשעיאפילו ו ,דיוצד בכל ונשמר
 העליונים ,בשלום נמצא והכל ,הם שמורים

 מברכים היום דושיבק ולכן .והתחתונים
 עמו כל ועל עלינו שלום סוכת הפורס
 ,ירושלים על למה .ירושלים ועל ישראל

 וצריך ,כהוס אותה של מדור זהו אלא
 עלינו שנפרסה כהוס אותה את ןיזמהל

 םֵא כמו לינוע )ןמג( להיות ,עמנו ולשרות
 מכל פוחדים לא ולכן ,הבנים על ששורה
  .עלינו שלום סוכת הפורס ולכן ,הרוחות

 ïàî àîìòá úñéøôúàå àéøù íåìù úëåñ
 ïéãùå ïéìåòìòå ïéçåø ìëå àúáù àã íåìù úëåñ
 àðéòá ïéìàòå ïéøéîè åäìë àáàñîã àøèñ ìëå

àééçéøãààîåäúã àá÷åðã  ïåéë àäã àáø 
 àì àáàñî çåø àîìò ìò àúùåã÷ øòúàã
 ïéãëå àãã äéî÷î ÷éøò àãå äéãäá øòúà
 åøéèð ìò äàìöì ïðéòá àìå äàìò åøéèðá àîìò
 àã àäã ïîà ãòì ìàøùé åîò úà øîåù ïåâë
 ìáà åøéèð àéòá àîìòã ï÷úúà ìåçã àîåéá

íåìù úëåñ úáùáá àîìò ìò àñéøôúà 
éôàå ïéøèñ ìëá øéèðúàå ïéøéèð íðäéâ éáééç åì

ïåðéàâ ïéàúúå ïéàìò åçëúùà àîìùá àìëå 
 úëñ ñøåôä ïðéëøáî àîåéã àùåã÷á êë ïéâáå
 íìùåøé ìòå ìàøùé åîò ìë ìòå åðéìò íåìù

àøåãî àéä àã àìà íìùåøé ìò éàîàã àéääã 
 úñøôúàã äëñ àéääì àðîæì àðéòáå äëñ

 éåäîìå àðîò éøùîìå àðìò]àðéâî[ àîàë àðìò 
ãâáå ïéðá ìò àééøù" ìòå ïéøèñ ìëî ïéìçã àì ã

åðéìò íåìù úëåñ ñøåôä àã:  
 מברכים שישראל בשעה ,בא וראה

 תרחאו ,הזאת השלום סוכת את ומזמינים
 אז ,שלום סוכת הפורס ואומרים ,הקדושה

 על כנפיה ופורסת יורדת עליונה שהוקד
 .הבנים על םֵא כמו אותם ומכסה ,ישראל

 ,מהעולם מתכנסים הרעים המינים וכל
 ואז .רבונם שתוקד תחת יושבים וישראל
 חדשות נשמות נותנת הזו השלוםסוכת 
 הנשמות שרויות שבה משום ,מהול .לבניה

 שורות והן נשמות ונוטלת ,הזווג זמן שאז(
 ופורסת ששורה וכיון .יוצאות וממנה ,)בה

 ïéðîæîå ïéëøáî ìàøùéã àúòùá éæç àú
ñøåôä éøîàå àùéã÷ àæéôùåà íåìù úëñ éàäì 

 úñéøôå àúçð äàìò àúùåã÷ ïéãë íåìù úëñ
 ìò àîàë ïåì àéñëîå ìàøùéã åäééìò àäôãâ
 éáúéå àîìòî åùéðëúà ïéùéá ïéðéæ ìëå ïéðá
 úëñ àã ïéãëå ïåäéøàîã àúùåã÷ úåçú ìàøùé

ïéúãç ïéúîùð áéäé íåìùä àîòè éàî àäðáì 
 ïééøù ïéúîùð äéáã ïéâá>ð" àâååæ ïîæ ïéãëã à

å ïéúîùð úìèðåïééøù äá< ïåéëå ïé÷ôð äéðîå 
ôå àéøùãúñéøú÷éøà àäðá ìò àäôãâ å 

                                                                                                                                                                                     

ולבסוף מכניסים אותם בעינא דרחייא שהוא בסוד המרכבה כדי שיהיו , תחילה הם אחר הרחיים א
 ).מ"מ(סגורים שם שלא יצאו 

 .י"לקמן בשם השער מאמרי רשב' ועי, )מ"מ(לכות מ' פי ב
אור (ז יש שאינם שובתים בשבת ולאלו נתקן שיר של פגעים בתפילת שחרית "שאין גיהנם בשבת ועכ ג
 ).יקר

כ "ואח, דהיינו מדורא, תחילה" הפורש סוכת שלום על ירושלים"היה ראוי שנחתום , אם כן, קשיא ד
וזה ממש , להגין' וזהו שאמר בעינן לזמנא וכו,  עיקר תפילה עלינולזה תירץ כי, עלינו ועל עמו ישראל

 ).אור יקר(' כי לא יספיק בירושלים אלא בכל ישראל כאימא וכו', ואמר דיתפרש, כדמפרש ואזיל, עלינו
נשמות שאינון מגולגלות כי בחול יוצאות המגולגלות שהם למטה כי מבפנים שער החצר הפנימי ' פי ה

  ).אור יקר(נשמות בחול משם אלא בשבת שהשער נפתח והזוכה יקח יהיה סגור ואין 
  ). א"ד(שופכת  ו
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 חדשות נשמות ריקהמו ,בניה על כנפיה
 על ,שמעון ירב אמר עוד. ואחד אחד לכל
 ,היא הבא עולםשל  דוגמא שבת ,שנינו זה
 זה דוגמא ויובל שמיטה זה ועל ,ודאי זה כך

 ואותה .הוא כך הבא ועולם ושבת ,בזה
 על באה היא זכור של מסוד ,נשמה תוספת
  שלוקחת הזאת השלוםסוכת 

ïéúãç ïéúîùðà ïåòîù éáø øîà åú ãçå ãç ìëì 
 åäéà éúàã àîìòã àîâåã úáù ïðéðú àã ìò

äèéîù àã ìòå éàãå àåä éëäáìáåéå â àã àîâåã 
éúàã àîìòå úáùå àãáã àåääå àåä éëä 

àúîùðã úôñåúä ìò àéúà à÷ øåëæã àæøî 
ìéèðã íåìù úëñ éàä  

  çî/á  
 נותנת הזאת והתוספת .הבא מהעולם

 ,שמחים הם תוספת ובאותה .הקדוש לעם
 וכל צער וכל ,לוהח דברי כל מהם ונשכחים

 לך 'ה הניח ביום" שנאמר כמו ,הצרות
  ."' וגוהקשה דהוהעב ומן ומרגזך מעצבך

àîòì úáäé úôñåú àãå éúàã àîìòîå 
 ïàãç úôñåú àåääáå àùéã÷ ìë åäééðî éùðúéå

 øîà úàã äîë ïé÷ò ìëå ïéøòö ìëå ìåçã ïéìî
)â ãé äéòùé (åäé çéðä íåéá" êæâøîå êáöòî êì ä

åâå äù÷ä äãåáòä ïîå':  
 כדי מהכל םולטע אדם צריך שבת ובליל
 ,מהכל נכללה הזאת שלום כתושס להראות

 ויש .ליום אחד מאכל יפגם שלא ובלבד
 אחרותה הסעודות לשתי ,שנים אומרים

 יותר מעלה אם שכן וכל .ויפה ,היום של
 ,חריםא ממאכלים םולטע ויכול ליום

 ובארוה, ולקטנים בשני תבשילים מספיק
  .זהחברים

 àìëî àîòèàì ùð øá éòá àúáùã àéìéìáå
 àìëî íåìù úëñ éàäã äàæçàì ïéâá

úìéìëúàç àãç àìëéî íéâôé àìã ãáìáå 
àîåéìè ]ïéøú éøîàã úéàåéúãåòñ ïéøúì  é

øéôùå àîåéã ïéðøçà[ øéúé ÷éìñ éà ïëù ìëå 
àîåéìàé éøéòæìå ïéðøçà ïéìëéîî íòèîì ìéëéå 

àéâñ ïéìéùáú éøúááéàéøáç äåî÷åàå :  
 העם לנשות להדלקה תןינ שבת של נר

 כבתה שהיא ,החברים אמרו והרי .הקדוש
 .ויפה ,'וכו אותו והחשיכה עולם של נרו

 לכתמ היא זו שלום סוכת ,הדבר סוד אבל

 úáéäééúà àùéã÷ àîò éùðì úáù ìù øð
 äúáë éäéàã åøîà àä àééøáçå à÷ìãàì

åë äéì úëéùçàå àîìòã àðéöåá ' ìáà øéôùå

                                                                                                                                                                                     

ש ומכסיא לון כאימא " וזמ, אלו הנשמתין חדתין הם בחינת תוספת חלק נשמה ממש הבאה מן הבינהא
 והיא הנשמה הבאה מן היסוד של אימא עלאה הנקראת סוכת שלום כמבואר . וזהו סוד סכת שלום,על בנין

 ).י"שער מאמרי רשב (א"תרומה דף קנו ע'  ועיין לקמן בפ, ופרוס עלינו סוכת שלום,סודאצלנו ב
 ).אור יקר(מלכות  ב
 ).אור יקר(בינה  ג
תהיה שליטת קדושת הבינה מתפשט למטה , ובעלמא דאתי, עתה בשבת היא שליטת קדושת המלכות ד

 ).אור יקר(
יש לעמוד ). אור יקר(בת נוסף נשמה דאצילות אור נוסף מאיר בנשמה כענין גילוי האצילות כן בש ה

' וההוא תוספת דנשמתא מרזא דדכורא וכו) כאן(ש בזהר "כמ, כשאומר ופרוש עלינו סוכת רחמים ושלום
 ).מ"מ(

å  àîìòì)ôã"å.( 

 @.ובארוה החברים שייך לפיסקא הבאה ז
חה ז היא נכללת מכל מיני שפע ומנו"ועי, שלום' מלכות נקראת סוכת שלום מיוחדת עם היסוד הנק ח

 ).אור יקר(לכך ראוי האםד להתענג בשבת במינים הרבה שמורה על עונג שבת כלול ממינים רבים 
א "ויקהל רה ע' א מענין סעודת שבת ובפ"יתרו פט ע' פ' שלא יפגום הסעודה שתקן לסעודת היום ועי ט

  ).א"ד(
יך לטעום מכל ע מודו שצר"סעודות אבל הטעה כ' סעודות ביום לכך ל איפגום ב' כיון שחובה ב י

 ).מ"מ(תבשיל 
שכיון שהמאכל מרובה ישא רלו , ל אם בישל לסעודת היום הרבה מאכל לכל סעודה שיטעום ממנו"ר יא

נ אם עושה הרבה תבשילין ליום שצריך לטעום מכל מין וישאר הרבה לכל סעודה "א, הרבה אחר הטעימה
 ).מ"מ(

תבשילין שהם כנגד ' ולפחות יטעום ב, תבשילמצוה מן המובחר שיטעום מכל ' פי). אור יקר(בלילה  יב
 ).מ"מ(סעודות של שבת ' ב
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שורות  עליונים נרות שהם ונשמות ,העולם
 שהרי ,להדליק צריכה המלכה זה ועל .בה

 ואשה. מעשה ועושה נאחזת במקומה
 נר להדליק ורצון הלב שמחתב צריכה
 וזכות ,לה הוא עליון כבוד שהרי ,שבת

 שיהיו קדושים לבנים לזכות לעצמה גדולה
 שלום וירבו וביראה בתורה העולם נר

 לכן ,כיםואר חיים לבעלה ונותנת ,בארץ
  .בה להזהר צריכה

 àîìòã àúéðåøèî íåìù úëñ éàä äìîã àæø
àéäàïéúîùðå á ïééøù äá äàìò àðéöåá ïåðéàã 

äã à÷ìãàì àéòá àúéðåøèî àã ìòå à
 àúúàå àãáåò úãáòå úãçàúà àäúëåãá

àáìã äåãçá àéòáâ àðéöåá à÷ìãàì àúåòøå 
 äîøâì áø åëæå äì àéä äàìò àø÷é àäã úáùã

ïéùéã÷ ïéðáì éëæîìãðéöåá ïåäéã à àîìòã 
 àòøàá àîìù ïåâñéå àúìçãáå àúééøåàá
 àéòá êë ïéâá ïééçã àëøåà äìòáì úáéäéå

äá àøäãæàì:  
 ושמור זכור ,ויום לילה שבת ,בא וראה

 יום את זכור" כתוב זה ועל ,כאחד הוא
 יום את שמור" וכתוב ,"לקדשו השבת
 והכל ,לנקבה "שמור" ,לזכר "זכור" ".השבת

 הקדוש של חלקו ישראל אשריהם .אחד
 כתוב עליהם ,שתווויר גורלו ,הוא ברוך

 'שה העם אשרי לו שככה העם אשרי"
  ".אלהיו

åëæ àîåéå àéìéì úáù éæç àú åäéà øåîùå ø
 áéúë àã ìòå àãçë)ç ë úåîù ( íåé úà øåëæ

 áéúëå åùã÷ì úáùä)áé ä íéøáã ( úà øåîù
 ãç àìëå àá÷åðì øåîù àøåëãì øåëæ úáùä íåé

á÷ã äé÷ìåç ìàøùé ïåðéà ïéàëæ" äéáãò ä
 áéúë åäééìò äéúðñçàå)åè ãî÷ íéìäú ( éøùà

åäéù íòä éøùà åì äëëù íòä"åéäìà ää:  
 מן לקח אשר הצלע את אלהים 'ה ויבן"

 כתוב ,שמעון רבי אמר ."' וגוהאדם
 ,"מקומה את ידע והוא דרכה הבין אלהים"

 זה מה אלא ,רביםים פנ יש הזה בפסוק
 'ה ויבן" שנאמר כמו ,"דרכה הבין אלהים"

 שיש פה שבעל תורה זו ,"הצלע את אלהים
 לכן ".דרך בים הנותן" שנאמר כמו ,דרך בה

 את ידע והוא". "הדרכ הבין אלהים"
 שיש ,שבכתב תורה זו ,מקומה מי ,"מקומה

 'ה" ).כאחד הולכים ותבונה דעת( .דעת בה
 זה ועל ,בכל לה לתקן ,מלא שם "אלהים
 שהיה משום ,בינה ונקראה חכמה נקראה

åäé ïáéå"éäìà ä" ïî ç÷ì øùà òìöä úà í
åâå íãàä ')àøááë á úéù (à" áéúë ïåòîù ø

)áë çë áåéà (éäìà" úà òãé àåäå äëøã ïéáä í
äîå÷îå àìà äéá úéà ïéàéâñ ïéðååâ àø÷ éàä 

éäìà åäî" ïáéå øîà úàã äîë äëøã ïéáä í
åäé"éäìà ä" äô ìòáù äøåú àã òìöä úà í

 úéàã]äá) [äì( úøîà úàã àîë êøã ) äéòùé
æè âî (éäìà êë éðéâá êøã íéá ïúåðä" ïéáä í
äëøãæ àã äîå÷î ïàî äîå÷î úà òãé àåäå 

áúëáù äøåúçúòã äá úéàã è) ]ð"à [ úòã
åìæà ãçë äðåáúåé (åäé"éäìà ä" àìî íù í

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(שנגדה מטרונא דביתא שהיא האשה  א
שכנגד נר שבת וזה שאמר דהא בדוכתא אתאחדת כי האשה נקבה היא ממנה ועבדת עובדא מעשה  ב

 ).אור יקר(הנר גם כן בה 
 .)אור יקר(כי מפני שמחת מצוה שורה עליה שכינה  ג
וזהו שאמר , ה ושכינתיה שהם תורה בנצח ויראה בהוד"ח ונודע שבשתי מדות אלו שריין קב"ה ת"נו ד

 ).אור יקר(דיהון בוצינא בעלמא באורייתא ובדחלתא 
  ).הערת הזוהר(מב ' חסר כאן ועיין בסוף הספר בסי ה
  .זוהר הרקיע' עי ו
 ).מ"מ(הם הדרכים שביסוד רחל  ז
א הוא מקומה ששם עומדת "נמאצ שז, ות שהיא עומדת מהחזה שלו ולמטהא הוא מקום המלכ"ז' פי ח

 ).מ"מ(המלכות 
א "שהז' פי ).זהר הרקיע(כ תורה שבכתב שהוא עיקר הדעת "משא, תורה שבעל פה, אשה דעתה קלה ט

 ).מ"מ(ב "יש בו דעת שלם אבל המלכות אין בה רק חו
ג "ח מאבא וה"א ה"א מאו"עטרין דירית ז' ת בי דתבונה ושם סוד הדע"א נעשין מנה"ל שהמוחין דז"ר י

לרמוז שסוד דעת זה בא מן , אלקים את הצלע' ס ויבן ה"ס דכילי ביסוד דתבונה וז"מאימא והיינו יסוד דיש
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 בשני בשלמות בכל ,"אלהים 'ה" מלא בשם
  . השמות

 äîëç úàéø÷úà àã ìòå àìëá äì àð÷úàì
åäé àìî íùá äåäã ïéâá äðéá úàéø÷úàå" ä

éäìà"ïäîù éøúá åîéìùá àìëá í:  
 ,מאירה שלא אספקלריה זו ,"הצלע את"
 אשר" ".ונאספו שמחו ובצלעי" שנאמר כמו
 מתורה שהרי משום ,"האדם מן לקח

 בשלהבת להתקשר "לאשה" ,יצאה שבכתב
 הגבורה מצד התורה שהרי ,שמאל צד של

 קשורה ,'ה אש להיות "לאשה" ,נתנה
 שלא משום ,"האדם אל ויבאה. "כאחד
 להתכלל אלא ,לבדה להמצא צריכה

 תחברהשה כיון .שבכתב בתורה ולהתחבר
 לה ויתן אותה ויתקן תהוא יזון הוא ,עמו
 ואת" שכתוב מה היינו .כהשצרי מה

 שמי ,למדנו מכאן .בארנו והרי ,"הארץ
 ,לבעלה תכנס שלא עד ,בתו את שמשיא

 כל לה ונותנים אותה מתקנים ואמה אביה
 הוא ,בבעלה שהתחברה כיון .שצריך מה
  .שצריך מה לה ויתן אותה יזון

 אלהים 'ה ויבן" כתוב בתחלה ,בא וראה
 לה התקינו ואמא שאבא ,"הצלע את

 ויבאה ,שוטיםיק וארבעה בעשרים(
 כך ואחר ).וארבע עשרים בגימטריא

 אותה והכניס( ,"האדם אל אהיויב"
 שמחה וקול ששון קול" ,קולות בחמשה

 ")חתנים מצהלות קול כלה וקול חתן קול
 , ולהתחבר אחד באחדכאחד הכל להתקשר

  .כהשצרי מהה והוא נותן ל

 äîë àøäð àìã äàéøì÷ôñà àã òìöä úà
 øîà úàã)åè äì íéìäú ( åôñàðå åçîù éòìöáå

 áúëáù äøåúî àäã ïéâá íãàä ïî ç÷ì øùà
 øèñã àáåäìùá àøù÷úàì äùàì ú÷ôð

äøåáâã àøèñî àúééøåà àäã àìàîùà 
éåäîì äùàì úáéäééúàáä ùà  ' àãçë øéè÷

àì àéòá àìã ïéâá íãàä ìà äàéáéå àçëúù
 äøåúá àøáçúàìå àììëúàì àìà àäãåçìá
 äì ïåæé àåä äéãäá úøáçúàã ïåéë áúëáù
 áéúëã åðééä êéøèöàã äî äì ïúéå äì ï÷úéå
 ïàî àðôéìåà ïàëî àðîé÷åà àäå õøàä úàå

äéúøá áéñðàãâ äåáà äìòáì ìåòéú àì ãò 
äì ïéð÷úî äîàåã êéøèöàã äî ìë äì ïéáäéå 

øáçúàã ïåéë]å[ä äìòáá ú ïúé àåäå äì ïåæé àå
 àéòáã äî äì  

åäé ïáéå áéúë àúéîã÷á éæç àú"éäìà ä" í
äì åðé÷úà àîàå àáàã òìöä úàä) ]ð"à [ëá" ã

ïéèåù÷åîéâá äàáéå  'ë"ã ( ìà äàéáéå øúáìå
 íãàä)]ð"à [ ïéì÷ ùîçá äéì àìòàå) äë äéîøé

é ( ìå÷ äìë ìå÷å ïúç ìå÷ äçîù ìå÷å ïåùù ìå÷
íéðúç úåìäöî (÷úàì àãçë àìë àøù

 äî äì áéäé àåäå ãçá ãç àøáçúàìå
êéøèöàã:  

 כשהבת ,"דרכה הבין אלהים" ,אחר דבר
 מה בכל יום בכל מסתכלת היא ,אמא בבית

 הבין אלהים" שכתוב ,צריכה תהישב
 נותן הוא ,בבעלה שהתחברה כיון ".דרכה

 זהו .מעשיה ויתקן ,כהשצרי מה כל לה
 זה וקופס( "מקומה את ידע והוא" שכתוב
  )עליונים בסודות נקשר

éäìà øçà øáã" éáá àúøá ãë äëøã ïéáä í
 àéòáã äî ìëá àîåé ìëá àìëúñà àéä àîà

 áéúëã äúøá)âë çë áåéà (éäìà" äëøã ïéáä í
 äî ìë äì áéäé àåä äìòáá äì úøáçã ïåéë
 àåäå áéúëã àåä àãä àäãáåò ï÷úéå àéòáã

 äîå÷î úà òãé)éàäå(úà ïéàìò ïéæøá àø÷ øù÷  

                                                                                                                                                                                     

ח "כ ויביאה אל האדם שתקבל בעל זווג גם את הה"ג חצי הדעת ואח"בא מן התבונה ותיקנה את הצלע בה
 ).זהר הרקיע(

 ).א"ד(א ”יין יתרו עד עואתכלילת בימינא וע' פי א
 ).הערת הזוהר(א ”נח ע ע ב
  ). א"ד(שמשיא בתו  ג
 ).ו"לש(א "ב ויקרא יט ע"ב ותזריע מד ע"פקודי רנח רע' א ועי"לקמן מט ע ד
ב "ה ח"ודע' ח' ז' פנימיות וחיצוניות דרושים ד', ן דרוש א"ד ומ"במ', ח שער המוחין פרק ט"ע' עי ה

 ).ג"ב מה ע"ביאורים ח(זכות אבות ' חיוהוא ב, ב"ענף לא ול' דרוש ד
ד קישוטי כלה "והם כ, י שבה"ד צירופי אדנ"והם כלולים בכ, כל השימוש בשמות הוא בסוד מלכות ו

 ).א"ש צה ע"הקדו(
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  èî/à  
 ,העליונה חכמה על נאמר זה פסוק א"ד(

 נקודה שהרי .עליונים בסודות ונקשר
 אבל ,כלל בה שיודע מי אין הראשונה

א " והו, דרכה זה העולם הבאהבין אלהים
הסתום מכל , וניםהטמ מכל וןזה הטמ
  ).בשם ידוע ולא א"הו שנקרא ,הסתומים

)]ð"à [ã" äàìéò àúîëç ìò àø÷ éàä à
å øîúà äãå÷ð àäã ïéàìò ïéæøá øù÷úà

éäìà ìáà ììë äá òãéã ïàî úéì äàîã÷" í
äëøã ïéáäàéúàã àîìò àã áåäå " àøéîè àã à

éúñ ïéøéîè ìëãàîåä éø÷àã ïéîéúñ ìëã " à
àîùá òéãé àìå:(  

 כאן ,"האדם את אלהים 'ה וייצר" כתוב
 בארנו והרי .ובשמאל בימין הכל נתקן

 אלהים 'ה וייצר אבל ,הטוב ביצר שנכלל
 לו טוב יצר אלא .למה. רע ויצר טוב ביצר

 נקבתו את אליו לעורר הרע יצר ,לעצמו
 סוד ).לנקבה תמיד מתעורר שמאל ומצד(

 תמיד מתעורר שצפון למדנו מכאן ,הדבר
. אשה נקראת ולכן ,עמה ונקשר לנקבה

 משום ,הרע ויצר טוב יצר ,וראה ובא
 נכללת שנקבה( ביניהם נתנה שהנקבה

 עד מתקשרת ולא ,עמם והתקשרה )בהם
 זה ומתקשרים אליה מתעורר הרע שיצר
 מתעורר אז ,בזה זה שמתקשרים וכיון .בזה
 .אליו אותה ומביא חהשמ שהוא הטוב יצר

 'ה וייצר" זה ועל ,לתקן ביניהם תנתינ ואז(
 ).רע ויצר טוב יצר ,אליו מלא שם "אלהים

 שמחה שהיא ממש הצפון צד ולמעלהא "ד(
 ,בתחלה בה אוחז הרע שיצר ,א זוהמבלי

 כך ואחר "לראשי תחת שמאלו" שכתוב
 שמאלל ימין בין ונתנה ,"תחבקני וימינו"

 'ה וייצר" זה ועל ,לקבל מזונותיהם
  ).הללו הצדדים שני לגבי מלא שם "אלהים

 áéúë)æ á úéùàøá (åäé øöééå"éäìà ä" úà í
ììëúùà àëä íãàäâ àìàîùáå àðéîéá àìëá 

 àðîé÷åà àäå]áåèä øöéá ìéìëúàã[ øöééå ìáà 
åäé"éäìà ä"òø øöéáå áåè øöéá íã àìà éàîà 

 éáâì àøòúàì òøä øöé äéîøâì äéì áåè øöé
 éá÷åð>ð" éáâì øéãú øòúà àìàîù øèñîå à
àá÷åð< øòúà ïåôöã àðôéìåà ïàëî äìîã àæø 

 êë ïéâáå äãäá øù÷úàå àá÷åð éáâì øéãú
éæç àúå äùà úàéø÷úàäéå áåè øöé  òøä øö

 åäééðéá àá÷åð úáäééúàã ïéâá]ð" àá÷åðã à
åäá úìéìëúà[ àìå åäééãäá àøù÷úàå 

 ïøù÷úîå äáâì øòúà òøä øöéã ãò àøù÷úî
 øòúà ïéãë àãá àã ïøù÷úîã ïåéëå àãá àã

 äéáâì äì éúééàå äåãç åäéàã áåè øöé) ïéãëå
åäé øöééå àã ìòå àð÷úàì åäééðéá úáäééúà" ä

éäìà"áâì àìî íù íòø øöéå áåè øöé äé (
] àìá äåãç åäéàã ùîî ïåôöã àøèñ àìéòìå

éîã÷á äá ãéçà òøä øöéã àîäåæàú áéúëã 
) á øéùå ( åðéîéå øúáìå éùàøì úçú åìàîù

úàì àìàîùå àðéîé ïéá úáäéúàå éð÷áçú àðæ
ìòååäé øöééå àã "éäìà ä" ïéøú éáâì àìî íù í

ïéìà ïéøèñ[:  
 זכר אבל ,בארנו הרי ,"האדם את"

 להיות נפרדים )היו ולא( ,כאחד ונקבה
 ,"האדמה מן עפר" ,כתוב מה .בפנים פנים

 כשאשה ,ראהו בא .תקןילה עומדעכשיו 

à àä íãàä úà àá÷åðå øëã ìáà àðîé÷å
 àãçë]ååä àìå) [àì( ïéôà éåäîì ïùøôúî 

 áéúë äî ïéôàá)æ á úéùàøá ( äîãàä ïî øôò
 ãë àúúà éæç àú àð÷úàì àîéé÷ àúùä

                                                           

א "המשיך דעת לז, ל"ידע את המקומה ר' והוא שהיא הבינה הנז', אלהים שהיא בינה הבין דרכה דמ א
 ).מ"מ(ומלכות אין לה דעת , א מהמלכות שיש בו דעת"ף זשבדעת עדי, שהוא מקומה דמלכות

א ידע "אלהים שהיא הבינה הבין הדרכים של אבא אבל לא מקומה אבל והוא שהוא א: הפסוק כך' ופי ב
 ).מ"מ(ש הדרכים הנמשכים ממנה "את מקומה דאבא וכ

  ).א"ד(כאן נתייסד  ג
 ).הערת הזוהר(מג ' מה שחסר כאן עיין בסוף הספר סי ד
 ).א"ד(מנחת יהודה דף צד  ה
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 שם על נקראת היא ,בבעלה מתחברת
 עפר הוא ,ק"צד ק"צדי ,אשה איש ,בעלה
 כמו( ,צביה והיא צבי הוא )ואז( ,עפר והיא

 כתוב". הארצות לכל היא צבי" )שנאמר
 'ה מזבח אצל עץ כל אשרה לך תטע לא"

 וכי ,"מזבח אצל" ".לך תעשה אשר אלהיך
 ,התיר מי אחר במקום או ממנו למעלה

 ,האשהל ש בעלה זה אשר ,בארנו הרי אלא
 הרי( אשרה ,בעלה שם על נקראת )א"ה(

 לבעל" כתוב זה ועל )א"ה אשר הם
 אשרה לך תטע לא" כתוב לכן ".ולאשרה

 )אשרה (כנגד ,"אלהיך 'ה מזבח אצל עץ כל
 'ה מזבח שהרי ,'ה מזבח אותו של המקום

 תטע לא" כנגדה זה ועל ,זה על עומד הוא
  .אחרת "אשרה לך

ìòáá úøáçúàäìòá íù ìò úàéø÷úà äà ùéà 
éãö äùà"ãö ÷" éäéàå øôåò åäéà ÷]øôà) [øôò( 

)ïéãëå (äéàå éáö åäéàé éáö ]øîà úàã äîë[ 
)å ë ìà÷æçé ( áéúë úåöøàä ìëì àéä éáö
)àë æè íéøáã ( ìöà õò ìë äøùà êì òèú àì

åäé çáæî"éäìà ä"êá çáæî ìöà êì äùòú øùà 
àî àøçà øúàá åà äéðî àìéòì éëå äééøù ï

àðîé÷åà àä àìàâøùà )ä( àúúàã äìòá àã 
]ä"à[ äøùà äìòá íåù ìò úàéø÷úà >ð" éøä à

ä øùà íä"à< áéúë àã ìòå )ã âë á íéëìî (
 êì òèú àì áéúë êë ïéâá äøùàìå ìòáì

åäé çáæî ìöà õò ìë äøùà"éäìà ä"ìá÷ì êã 
åäé çáæî àåääã øúà"åäé çáæî àäã ä" åäéà ä
ã ìòå àã ìò àîéé÷äìá÷ì àä êì òèú àì 

àøçà äøùàé:  
 עובדי אותם כל ,מקום בכל ,בא וראה

 ואלו ,לבעל עובדים נקראים השמש
 .אשרה עובדי נקראים ללבנה שעובדים

 על נקראת ואשרה .ולאשרה לבעל ולכן
 נתבטל למה ,כך אם .ר"אש ,בעלה שם

 שכתוב שם על אשרה אלא ,הזה השם
 שלא )הרי( והוא ,"בנות אשרוני כי באשרי"

 אחרת ועומדת העמים שאר אשרוה
 מכבדיה כל" שכתוב אלא ,עוד ולא .תחתיה
 ,הזה השם נתבטל )נעשה( ולכן ,"הזילוה

 שאר שעושים אותם יתחזקו שלא וכדי
 מזבח וקוראים ,זרה עבודה עובדי עמים
 ,"' וגואדמה מזבח" שכתוב ,מאדמה שהוא

  ".האדמה מן עפר"לכן 

ìô ïåðéà ìë øúà ìëá éæç àú àùîù éç
 àøäéñì ïéçìôã ïåðéàå ìòáì ïéãáåò ïåø÷à
 äøùàìå ìòáì àã ìòå äøùà éãáåò ïåø÷éà

ùà äìòá íåù ìò éø÷úà äøùàå" éëä éà ø
 éàîà>øáòúà <)ãáòúà(å àìà àã àîù 

 áéúëã íåù ìò äøùà)âé ì úéùàøá ( éøùàá
 úåðá éðåøùà éë)àåäå( ]àä[ øàù äåøùà àìã 

å äúåçú àøçà àîéé÷å ïéîò áéúëã àìà ãåò àì
)ç à äëéà (äéãáëî ìëæäåìéæä ç êë ïéâáå 
>øáòúà <)ãáòúà(àã àîù è å àìã ïéâá
]ïåô÷úúé) [ïåô÷úúà( ïéîò øàù éãáòã ïåðéà 

åëòò"äîãàî åäéàã çáæî ïðéø÷å íé áéúëã 
)áë ë úåîù (äîãà çáæîàéåâå  ' øôò êë éðéâá

äîãàä ïî:  

                                                                                                                                                                                     

תרומה קלח ). א"ד(א ”ב תרומה קמז ע”א ומשפטים קלד ע”ויצא קסג ע' ב ופ”ב ויקרא ט ע”קפב ע א
  ).ב"א קב ע"כללים ח(ב "קמז ע, א"ע

 .זוהר הרקיע' עי ב
 ).הערת הזוהר(ב ”קפב ע ג
ã) ð"äøùà à() ôã"å.( 

  ).א"ד(' י לא תטע לך וגו"ולכן צוה כנגדה הש ה
זה שלא נזכר בקדושה ואדרבה צותה תורה לעקור שם אשירה ופריק למה נעבר ונשתקע שם ' פי( ו

  ).א"נ) (מ"א. הואיל והחליפוהו לטומאה
 ).א"ד(כל מכבדיה ביחידי ברשות וכח בפני עצמה  ז
 ).א"ד(י פירודו "שגורם לה זלזול ע ח
 ).מ"מ(אמאי המלכות אינה נקראת בשם אשרה ' ופי ט
 ).מ"מ(עפר הוא כשנתקנת המלכות ' אדמה וכו' קמלכות בניינה מבירורי המלכים שנ' פי י

א סמני קטורת והוא ההארה שנשארו מהמלכים "שמזבח אדמה הוא הי, ל"ז', ח שער מט פרק ג"ע' עי יא
 .נוגה' קלי' קדמאין שמיתו והוא בחי
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 ,נכלל דבר( ".חיים נשמת באפיו ויפח"
 חיים נשמת הנכלל ]באפיו ויפח אבל

 ,הזכר מן שמתעברת כנקבה ,עפר באותו
 הזה העפר ומתמלא מתחברים שהרי
 ויהי" .ונשמות רוחות ,או הומה ,מהכל
ם אדם יוקי תקןנ כאן ,"חיה לנפש האדם

  .חיה הנפש את ולזון ןלתק

 íééç úîùð åéôàá çôéå)æ á úéùàøá ( äìî
ìéìëúàà )åéôàá çôéå ìáà (úîùð àåääá íééç 

 àäã àøåëã ïî àøáòúîã àá÷åðë øôò
 åäéà éàîå àìëî øôò éàä àéìîúàå ïøáçúî
 àúùä äéç ùôðì íãàä éäéå ïéúîùðå ïéçåø

 ï÷úúàåäéç ùôðì ïæéîìå àð÷úàì íãà íéé÷á:  
 בשם כן גם כאן אף ,"אלהים 'ה ויבן"
 טרם אותה נוקי שהרי אבא ואמא ת,מלא

 שנאמר כמו ,"הצלע את" ,לבעלה באהש
 ,"ירושלים בנות ונאוה אני שחורה"

 אבל אבא ואמא .מאירה שלא אספקלריה
 אל ויבאה. "עמה בעלה יסישיתפ לה קנוית

 ואמא אבא שצריכים למדנו מכאן ,"האדם
 כמו ,החתן של ברשותו להכניסה הכלה של

 ."' וגוהזה לאיש נתתי בתי את" שנאמר
 הבית שהרי ,אליה יבוא בעלה ואילך מכאן
 גם ויבא" ,"אליה ויבא" שכתוב ,שלה הוא
 ,"האדם אל ויבאה" בהתחלה ".רחל אל

 אחר ,לעשות ולאמא לאבא יש כאן שעד
 ,הוא שלה הבית וכל ,אליה יבא הוא כך

 שכתוב הערנו זה ועל. ממנה רשות לוויט
 רשות שנטל ,"שם וילן במקום ויפגע"

  שמתחבר שמי ,למדנו מכאן .בהתחלה

åäé ïáéå"éäìà ä" óåà í àìî íùá éîð éëä
 äìòáì úúà àì ãò äì åðé÷úà àîàå àáà àäã

 øîà úàã äîë òìöä úà)ä à øéù ( éðà äøåçù
 àøäð àìã äàéøì÷ôñà íìùåøé úåðá äåàðå

äì åðé÷úà àîàå àáà ìáàâ äìòá àñééôúàì 
íãàä ìà äàéáéå äãäáã àðôéìåà àëäî 

 äéúåùøá äìòàì äìëã àîàå àáà ïàòáã
 øîà úàã äîë ïúçã)æè áë íéøáã ( éúá úà

åâå äæä ùéàì éúúð ' éúéé äìòá êìéàå ïàëî
äáâìä áéúëã àåä äìéã àúéá àäã ) úéùàøá
ì èë ( àúéîã÷á ìçø ìà íâ àáéå äéìà àáéå

 àîàìå àáàì úéà àëä ãòã íãàä ìà äàéáéå
 äìéã àúéá ìëå äáâì éúéé åäéà øúáì ãáòîì
 áéúëã àðøòúà àã ìòå äðéî úåùø ìåèéå àåä

)é çë íùà ( åùø ìéèðã íù ïìéå íå÷îá òâôéå
øáçúîã ïàîã àðôéìåà ïàëî àúéîã÷á  

  èî/á  
 ולשמח פייס אותהל צריך ,באשתו

 ,אצלה ילון שלא ,לא ואם .בדברים אותה
  .נסוא בלא כאחד שלהם רצון שיהיה כדי

ïéìîá äì àîñáìå äì òâôîì éòá äéúúðàáå 
àì åàì éàå äáâì úéáéæàúåòø àäéã ïéâá  ïåäìã 

åñéðà àìãá àãçëç:  
 להראות ,"השמש בא כי שם וילן"

 ויקח" .ביום מטתו לשמש לאדם לו שאסור
 כאן ,"מראשתיו וישם המקום מאבני
 זהב מטות למלך יהיואפילו ש ,למדנו

 ùîùä àá éë íù ïìéå)àé çë úéùàøá (
 äéñøò àùîùì ùð øáì äéì øéñàã äàæçàì
 åéúåùàøî íùéå íå÷îä éðáàî ç÷éå àîîéá

 àðôéìåà àëä]åìéôàã) [åìéàã( àëìîì ïåäé 

                                                           

 ).מ"מ(שהבינה שהיא נשמת חיים נכללה בעפר שהיא מלכות ' פי א
  ).הערת הזוהר(מד ' מה שחסר כאן עיין סוף הספר סי ב
 .ו ביאורים"ב מה שהערנו בשם לש"לעיל מח ע' עי ג
כ עולה "א ואח"א קדם שם שהוא ישוב בחיק או"היינו שעלו להיכל הבינה והיה שם זווגם והז ד

  ).מ"מ(המלכות אצלו 
 ).ביאורים שם" (אשת חיל עטרת בעלה"בענין בחינת ' מ פרק ד"ח שער מול"ע' עי

 .יהל אור' עי ה
 ).א"ד(פייסה תחלה ולפתותה בדברים צריך ל ו
 ).א"ד(לא ילין אצלה ). הערת הזוהר(ב ”קמח ע ז
  .ן בין רוחא לנפשא"ב שהוא בסוד זיווג זו"ז עח ע"א על תיקו"בבהגר' עי ח
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 לו תתקין והמלכה ,בהם ללון כבוד ולבושי
ב את שלו ויעז ,מאבנים קנתומת מטה

 שכבוי" שכתוב ,מתקנתוילון במה שהיא 
  ".ההוא במקום

àáäãã éñøòà åäá úáéîì ø÷é éùåáìå 
 ïéðáàá ï÷úúî àñøò äéì ïé÷úú àúéðåøèîå

äîá úéáéå äéìéã ÷åáùé áéúëã ïé÷úú éäéàã 
)íù (àåää íå÷îá áëùéå:  

 האדם ויאמר" ,כאן כתוב מה ,בא וראה
 הדבריםנעימות  הרי ,"' וגוהפעם זאת

 אותה ולהמשיך חביבות עמה להמשיך
 ראה .אהבה עמה לעורר ,לרצונו )עמה(

 דברי כמה ,דברים אותם יםנעימ כמה
 ,"מבשרי ובשר מעצמי עצם" ,הם אהבה

 רודיפ ואין אחד הםש לה להראות כדי
 ,אותה לשבח מתחילעכשיו . בכל ביניהם

 ימצא שלא היא זו ,"אשה יקרא לזאת"
 לפיהכ הנשים כל .הבית כבוד זוהי ,כמותה

 ,"אשה יקרא לזאת" אבל .אדם בפני כקוף
 הוא הכל .לאחרת ולא לזאת ,הכל שלמות

 עשו בנות רבות" שנאמר כמו ,אהבה דברי
  ".כלנה על עלית ואת חיל

àú àëä áéúë äî éæç )âë á íù ( øîàéå
åâå íòôä úàæ íãàä 'ïéìîã åîéñá àäá 

 àëùîàìå àúåáéáç äîò àëùîàì]äì 
äéúåòøì[) äîòäéúåòø  ( äîò àøòúàì

 ïéîéñá äîë éîç àúåîéçø]ïåðéàâäîë [ éìî 
 ïåðéà àúåîéçøã)íù ( øùáå éîöòî íöò

 úéà àìå ãç ïåðéàã äì äàæçàì ïéâá éøùáî
éðéá àãåøô äì àçáùì éøù àúùä àìëá åäé

 äúååë çëúùé àìã àéä àã äùà àø÷é úàæì
 àôå÷ë äáâ ïéùð ïåäìë àúéáã àø÷é àéä àã

àùð éðá éðôáã åîéìù äùà àø÷é úàæì ìáà 
 éìî àåä àìë àøçàì àìå úàæì àìëã

 øîà úàã äîë àúåîéçø)èë àì éìùî ( úåáø
äðìë ìò úéìò úàå ìéç åùò úåðá:  

 אמו ואת אביו את איש יעזוב כן על"
 הכל ,"אחד לבשר והיו באשתו ודבק

 כיון .עמה דבקיולה באהבה להמשיכה
 ,כתוב מה ,הללו הדברים כל אליה שעורר

 יצר התעורר הרי ."' וגוערום היה והנחש"
 הגוף בתאות לקשרה כדי בה זולאח הרע

 הרע שיצר אחרים דברים אליה ולעורר
 ,כתוב מה כך שלאחר עד. בהם מתענג

 וכי למאכל העץ טוב כי האשה ותרא"
 ,"ותאכל מפריו ותקח לעינים הוא תאוה

ותתן גם לאישה " ,ה אותו ברצוןבליק
 אליו התעוררה היא אז הרי ".עמה
 .ואהבה רצון לו )לתת( להתעורר שוקהבת
 אדם לבני מעשה להראות] בא[ דברה זה

 ,אלעזר רבי אמר. שלמעלהכצורה  ]שיהיו[
 הרע יצר ,למעלה תואו נעמיד במה ,כך אם

 אלו התעוררו הרי ,לו אמר .בנקבה שאוחז
 יצר .רע ויצר טוב יצר ,למטה ואלו למעלה

 ÷áãå åîà úàå åéáà úà ùéà áæòé ïë ìò
 ãçà øùáì åéäå åúùàá)ãë á úéùàøá ( àìë

 ïåéë äãäá à÷áãúàìå åîéçøá äì àëùîàì
 áéúë äî ïéìà ïéìî ìë äáâì øòúàã)à â íù (

åâå íåøò äéä ùçðäå'ä àä  òøä øöé øòúà
 àôåâã àúáåàéúá äì àøù÷ì ïéâá äá àãçàì
 âðòúà òøä øöéã ïéðøçà ïéìî äáâì àøòúàìå

 áéúë äî øúáì ãò åäá)å íù ( éë äùàä àøúå
 ç÷úå íéðéòì àåä äåàú éëå ìëàîì õòä áåè

 ìëàúå åéøôî)úìéá÷] (úìá÷[ àúåòøá äéì 
 àøòúà àéä ïéãë àä äîò äùéàì íâ ïúúå

 äéáâì]åàéúáàúá[) àúáåàúá ( äéì àøòúàì
 àúåòø]ð"äéì áúéîì à [ äìî àã åîéçøå

 øîà àìéòìã àðååâë àùð éðáì àãáåò äàæçàì
 øöé àìéòì äéì íé÷åð éàîá éëä éà øæòìà éáø

 àä äéì øîà àá÷åðá äá ãéçàã òøä] àøòúà

                                                                                                                                                                                     

א והוא מניח אותם ההארות ויורד להיכל המלכות "הם ההארות שבהיכל הבינה ששם מדורו דז א
 ).מ"מ(ם ב אבני"ב בקר שהם י"שרוכבת על י

 ).א"ד(דברים נעימים  ב
â  ïéìî)ôãá óñåð”å.( 

  ).א"ד(כקוף בפני אדם  ד
 ).א"ד(ר מחטיאו שיבין שהוא להנאת גופו "כ יצה"אף שהאדם מכוון לשם שמים בתשמישו אעפ ה
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 ושמאל .משמאל רע ויצר מימין טוב
 )בה להתקשר( לקשרה בנקבה אוחז למעלה
 תחת שמאלו" שנאמר כמו ,בגוף כאחד

 התפרשו דברים זה ועל ."' וגולראשי
 והלאה מכאן .כאן עד ולמטה למעלה

 לקטנים זפת של ,)בשרף( קטנות של יםברד
 בו נתעוררו והרי ,הדבר לפרש ,שבעריסות

  .החברים

ïéìàå àìéòì ïéìàøöéì à[ )àðøòúàøöé ( áåè 
ùî òø øöéå àðéîéî áåè øöé òø øöéå àìàî

 àìàîùå]àìéòì[ àá÷åðá ãéçà >äì àøù÷ì< 
]àãçë[) äéá àøù÷úàì ( øîà úàã äîë àôåâá
) á øéùå(áåâå éùàøì úçú åìàîù  ' ïéìî àã ìòå

 äàìäìå ïàëî àëä ãò àúúå àìéòì ïùøôúà
àøèåæá ïéìîâã éøéòæì àúôéæãä àùøôì ïé÷ðéèã 

àééøáç äéá åøòúà àäå äìî:  
 עמו והיו ,יהלטבר הולך היה שמעון רבי

 ראו כך בין .חייא ורבי יהודה ורבי יוסי רבי
 שהתחברו כיון .בא שהיה פנחס רבי את

 מאילני אחד אילן תחת וישבו ירדו ,כאחד
 אנוו ,ישבנו הרי ,פנחס רבי אמר .ההר

 ליםומע דברים מאותם עולשמ רוצים
  . יום בכל אומר שאתה

 למסעיו וילך" ,ואמר שמעון רבי פתח
 שם היה אשר המקום עד אל תבי ועד מנגב

 וילך" ".העי ובין אל בית בין בתחלה אהלה
 זה מה ,למסעוהיה צריך לכתוב , "למסעיו
 שלו אחד ,הם מסעות שני אלא ,למסעיו

 צריך אדם כל שהרי ,השכינה של ואחד
 ואז ,האמונה לחזק כדי ונקבה זכר להמצא
 ואם. לעולמים ממנו נפרדת לא השכינה

 זכר נמצא שלא רךלד שיוצא מי ,תאמר
 מי , בא וראה.ממנו נפרדת השכינה ,ונקבה
 הקדוש לפני תפילה יסדר ,לדרך שיוצא

 ,רבונו שכינת עליו להמשיך כדי הוא ברוך
 זכר שנמצא בזמן ,לדרך יצא שלא עד

 ושכינה ושבחיו תפלתו שסדר כיון .ונקבה
 הזדווגה השכינה שהרי ,אֶצֵי ,עליו שורה

 ונקבה זכר .הונקב זכר שימצא כדי ,עמו
 צדק" שכתוב זהו ,בשדה ונקבה זכר ,בעיר
  ". פעמיו לדרך וישם יהלך לפניו

 éáø äéîò ååäå äéøáèì ìéæà äåä ïåòîù éáø
 éáøì äéì åîç éëäãà àééç éáøå äãåäé éáøå éñåé
 åúçð àãçë åøáçúàã ïåéë éúà äåäã ñçðô

 úåçú åáúéå>î ãç àðìéà< øîà àøåè éðìéà
éúé àä ñçðô éáø úàã àúééìòî éìî ïéìàî àðá

 òîùîì àðéòá àîåé ìëá øîà  
 øîàå ïåòîù éáø çúô)â âé úéùàøá ( êìéå

 äéä øùà íå÷îä ãò ìà úéá ãòå áâðî åéòñîì
 êìéå éòä ïéáå ìà úéá ïéá äìçúá äìäà íù
 ïéøú àìà åéòñîì éàî äéì éòáî åòñîì åéòñîì

ïéðìèîä ìë àäã àúðéëùã ãçå äéãéã ãç ïåðéà 
 øá ïéâá àá÷åðå øëã àçëúùàì éòá ùð

 àì àúðéëù ïéãëå àúåðîéäî àô÷úàì
 ÷éôðã ïàî àîéú éàå ïéîìòì äéðî àùøôúà
 àúðéëù àá÷åðå øëã çëúùà àìã àçøåàì
àçøàì ÷éôðã ïàî éàä éæç àú äéðî àùøôúàå 

úåìö øãñéàá÷ éî÷ " äéìò àëùîàì ïéâá ä
÷åôé àì ãò äéøîã àúðéëùæ >àçøàì< àðîæá 

úùàã äéúåìö øãñã ïåéë àá÷åðå øëã çë
 àäã ÷åôé äéìò àééøù àúðéëùå äéçáùå

 ïéâá äéãäá úâååãæà àúðéëù]çëúùéã [

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ג "ואלין לתתא הם יצר הרע ויצר הטוב שהם ענפים מחו, ג"חו' פי, אלין לעילא א
ג ובכח "אלא במקום שהיה תחלה ראשה שהיא בחא אינו תחת ראשה ממש "זה כששמאל ז' סוד פ ב

ב "ב עש"י. ן"ע שט"קר' ת שמאלו תחת לראשי גי"ס ר"גבורה המחזקת אין כח כלל לחיצונים לינק משם וז
 ).א"נ(

â )ð"àèåæá à() ôã"å( ,éòå 'úåøòä. 

פסולת מענין זפת או זיוף ' ב זוטו הוא מלשון זוטו של ים וזיפתא פי"ובא) לתינוקות של ערסין' פי( ד
ממנו נקרא זיפתא והגירסא נכונה היא מכאן ולהאלה מלין דזוטא דזיפתא ולפי שמזייפין הדבר בפחות 

זו ומכאן ואילך ידבר מעולם התחתון שהוא עולם ' כ הגיע סודות האצילות בפ"ל ע"לזעירין דינקין ור
ונמסר הביאור והדבור בו . המורגש שבו נראין הפסולת בדמיון השמרים ופסולת שהם למטה במשקים

במעט זפת ' פי). א"ד(שהדברים מבוארים מעצמם ואין הדבור סכנה בו ' ונקים כלואפילו לתינוקות הי
  ).א"נ(ב "רש. מכוסה הכל והקטנים שבעריסה בנקל ידעו לפרש הדברים

  ).א"ד(שני מסעות  ה
  ).הערת הזוהר(א ”קסח ע ו
  ).א"ד(קודם שיצא  ז
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  ]çëúùéã) [çëúùà( àá÷åðå øëã àá÷åðå øëã 
ää àì÷çá àá÷åðå øëã àúîá" ã) äô íéìäú

ãé(à åéîòô êøãì íùéå êìäé åéðôì ÷ãö   
  ìë éæç àú   כל,בא וראה

  ð/à  
 צריך ,ךבדר מתעכב אדם שבן זמן
 יפרד לא העליון שהזווג כדי מעשיו רולשמ
 בעיר .ונקבה זכר בלי פגום וימצא ,ממנו
 שזווג כאן שכן כל ,עמו ה שלוכשנקב צריך

הרי ש אלא ,עוד ולא .בו נקשר העליון
 נפרד ולא בדרך אותו שומר העליון הזווג
  . לביתו שישוב עד ממנו

 àøèðì éòá àçøåàá áëòúà ùð øáã àðîæ
 éåãáåò àì äàìò àâååæã ïéâá]ùøôúé) [ùøôúà( 

 àúîá àá÷åðå øëã àìá íéâô çëúùéå äéðî
ë äéîò äéá÷åð ãë êéøèöà" àâååæã àëä ù

 àâååæ àäã àìà ãåò àìå äéá úøù÷úà äàìò
]äàìò[ äéì øéèð >àçøàá <)äéçøàá( àìå 

 äéúéáì áåúéã ãò äéðî àùøôúî  
 את לשמח צריך ,לביתו שנכנס בשעה

 לו גרמה שאשתו משום ,)ביתו( אשתו
 צריך ,אליה שבא כיון .עליון זווג אותו

 אחד .טעמים שני משום אותה לשמח
 המצוה שמחת ,זווג אותו שמחת משום

. היא השכינה שמחת המצוהשמחת ו ,היא
. למטה( סתם שלום שמרבה אלא ,עוד ולא

 שלום כי וידעת" שכתוב זהו ).לאשה א"נ
   ".תחטא ולא נוך ופקדת אהלך
  
  
  

äéúéáì ìàòã àúòùá åäúéáã àúãçì àòá 
)>ð"à <äéúéá ( ïéâá àåää äéì àîøâ åäúéáã

 äì àúãçì éòá äáâì àúàã ïåéë äàìò àâååæ
 àâååæ àåääã àúååãç ïéâá ãç éðååâ ïéøú ïéâá

)ã( àéä äåöîã àúååãç]äåöîã àúååãçå[ 
 éâñàã àìà ãåò àìå åäéà àúðéëùã àúååãç

 íåìù)àúúì( >íúñ àúúì ð"ààúúàì <ää " ã
)ãë ä áåéà ( êåð úã÷ôå êìäà íåìù éë úòãéå

àèçú àìå  

 כך ,חטא זה אשתו את פוקד לא אם וכי
 העליון זווג כבוד שגורע משום ,בודאי זה
 שאם ,ואחד .לו גרמה ואשתו בוהזדווגה ש

 בה מוריק העליון הזווג ,מתעברת אשתו
 נקראת הזו הברית שהרי ,קדושה נשמה
 ןולכו צריך זה ועל ,הוא ברוך הקדוש ברית

 של( השבתשמחת ב שצריך כמו זו השמחב
 ועל .החכמים זווג שהוא ,)חכמים אותם

 השכינה שהרי ,"אהלך שלום כי וידעת" ,זה

 àì éà éëå)à( éëä åäéà àèç äéúúàì ãé÷ô
ã äàìò àâååæ ø÷é òøâã ïéâá éàãå àåä úâååãæà

 äéá]åäúéáãå) [åäúéáå(äéì àîøâ á éàã ãçå 
 äá ú÷éøà äàìò àâååæ äéúúà àøáòúî

á÷ã úéøá éø÷à úéøá éàäã àùéã÷ àúîùð" ä
 éòáã äîë àã àúååãçá àðååëì éòá àã ìòå

)àåãçáïéîéëç ïåðéàã úáùã  (] úáùã àúååãçá
ïéîéëçã àâååæ åäéàãâ[ íåìù éë úòãéå àã ìòå 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(א ”ב עו ע”נח ע א
  ).א"ד(אחר שלקח אשה להיות נקרא בשם אדם שלם ואשתו גורמת לבעלה שתשרה השכינה עליו  ב
בליליא דשבתא דרעותא דכלא אשתכח זווגא דלהון בההיא שעתא לאפקא : א"ג פא ע" זהר ח'עי ג

אלהיכם ואלין אקרון קדישין דכתיב קדושים תהיו ' י כמה דאתמר דכתיב בנים אתם ליי"ה וכ"רעותא דקב
  .'לגי מים אשר פריו יתן בעתו וגוי וכתיב והיה כעץ שתול על פ"כי קדוש אני י

 באותה שעה להוציא את רצונו של הקדוש , הזווג שלהם,בליל שבת שנמצא הרצון של הכל: תרגום
 שכתוב , ואלה נקראים קדושים,אלהיכם'  כמו שנאמר שכתוב בנים אתם לה,ברוך הוא וכנסת ישראל

  .'ים אשר פריו יתן בעתו וגו וכתוב והיה כעץ שתול על פלגי מ.'קדשים תהיו כי קדוש אני ה
בכל עץ דא איהו עץ החיים דאתמר ביה עץ חיים היא למחזיקים בה ועליה אתמר : ב"ז כב ע" תיקו'ועי

כי האדם עץ השדה ועוד בכל עץ דא צדיק דאיהו עץ פרי עשה פרי למינו ודא יום השבת דתמן זווגא 
והיה כעץ שתול  )תהלים א ג( ועליה אתמר נייחא) א ליה"נ(דשכינתא עם קודשא בריך הוא ותמן אית לה 

על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו דא עתו דצדיק דאיהי ליל שבת דצדיק מניה פרחין נשמתין חדתין 
  בישראל 
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 ופקדת" זה ועל .בביתך ושורה עמך באה
   ".תחטא ולא נוך

  

úðéëù àäã êìäà êúéáá àéøùå êîò àéúà à
 àã ìòå)íù (àèçú àìå êåð úã÷ôå  

 לפני לשמש ,"תחטא ולא" זה מה
 תלמידי וזדוגמא כ. המצוה שמחת השכינה
 ימי אותם כל מנשותיהם שפורשים חכמים
 העליון הזווג ,בתורה להתעסק כדי השבוע
 זכר שימצא כדי מהם נפרד ולא בהםנזדווג 
 תלמידי כיםצרי ,שבת שנכנסת כיון .ונקבה
 כבוד משום נשותיהם את לשמח חכמים

 ,רבונם ברצון לבם ןוולכו ,העליון הזווג
  .שנאמר כמו

éî÷ àùîùì àèçú àìå éàîá÷ "ä 
]àúðéëù[ éãéîìú àã àðååâë äåöîã àúååãç 

éîåé ïåðéà ìë åäééùðî ïùøôúîã íéîëçï 
 äàìò àâååæ àúééøåàá à÷ñòúàì ïéâá àúáùã

àùøôúî àìå åäá âååãæà ïéâá åäééðî ]çëúùéã [
)éçëúùîù( ïééòá úáù ìàòã ïåéë àá÷åðå øëã 

 àâååæ ø÷é ïéâá åäúéáãì àúãçì íéîëç éãéîìú
 äîë ïåäéøàîã àúåòøá åäééáì àðååëìå äàìò

øîúàã  
 מאתהוט בימי שאשתו מי וז כדוגמא

 הזווג הימים אותם כל ,כראוי אותה ושומר
 כיון .ונקבה זכר שימצא עמו מזדווג העליון

 שמחת אותה לשמח צריך ,נטהרת שאשתו
 שאמרנו הטעמים וכל .עליונה חדוה מצוה
 כל ,דבר של סתמו .אחת בדרגה עולים
 ורצון לב לכוון צריכים האמונה בני אותם

  .בזה

 åáàñî éîåéá äéúúàã ïàî éàä àã àðååâë
 àâååæ ïéîåé ïåðéà ìë úåàé à÷ãë äì øéèðå äìéã

 äéãäá âååãæà äàìò]ëúùéãç) [åçëúùé( øëã 
 äì àúãçì éòá äéúúà úàéëãúàã ïåéë àá÷åðå
 à÷ã éîòè åäìëå äàìò äåãç äåöîã äåãç

äìîã àîúñ ïé÷ìñ àâøã ãçá ïøîàà ïåðéà ìë 
éàäá àúåòøå àáì àðååëì ïééòá àúåðîéäî éðá  

 האיש של הוא שבח כך אם ,תאמר ואם
 משום ,בביתו מאשר יותר לדרך כשיוצא

 , בא וראה.עמו תזדווגמש העליון הזווג
 הבית קריע ,בביתו הוא אדם שבן בזמן

 מהבית זזה לא ששכינה משום ,אשתו
 ויבאה" שכתוב ששנינו כמו ,אשתו משום
 ,הדליקה שנר ,"אמו שרה האהלה יצחק

  .לבית באה שהשכינה משום ,מהל

 ãë ùð øáã àåä àçáù éëä éà àîéú éàå
àìò àâååæ ïéâá äéúéá ïî øéúé àçøàì ÷éôð ä

 àåä ùð øáã àðîæá éæç àú äéãäá úâååãæàã
 àúðéëùã ïéâá åäúéáã àúéáã àø÷ò äéúéáá
 ïðéðúã äîë åäúéáã ïéâá àúéá ïî éãòúà àì

 áéúëã)æñ ãë úéùàøá ( äìäàä ÷çöé äàéáéå
 ïéâá àîòè éàî ú÷ìãúà àâøùã åîà äøù

àúéáì úúà àúðéëùã  
 נמצאת לא העליונה םהֵא ,הדבר סוד

 הבית שנתקן בזמן אלא הזכר אצל
 העליונה םהֵא ואז ,ונקבה זכר והתחברו

 וז כדוגמא .אותם לברך כדי ברכות שופכת
ה לא נמצאת אצל הזכר אלא התחתונ םהֵא

 שלו לנקבה הזכר ובא ,הבית תקןהובזמן ש
 התחתונה םהֵא אז .כאחד והתחברו

 הזכר זה ועל. אותם לברך ברכות שופכת
 כדוגמא נקבות בשתי בביתו מתעטר

 תאות עד" הכתוב סוד וזהו ,שלמעלה

 éáâ úçëúùà àì äàìò àîà äìîã àæø
 åøáçúàå àúéá úð÷úúàã àðîæá àìà àøåëã
 ïàëøá ú÷éøà äàìò àîà ïéãë àá÷åðå øëã

 ïåì éëåøáì)å( àì äàúú àîà àã àðååâë
 úð÷úúàã àðîæá àìà àøåëã éáâì úçëúùà
 àãçë åøáçúàå äéá÷åðã äáâì øëã éúàå àúéá

 ïàëøá ú÷éøà äàúú àîà ïéãë>áìàëø< ïåì 
 äéúéáá àøåëã øèòúà ïéá÷åð éøúá àã ìòå

 áéúëã àæø åðééäå àìéòìã àðååâë)æë èî íù (

                                                                                                                                                                                     

כי "ועליה נאמר , )משלי ג יח(" עץ חיים היא למחזיקים בה" שנאמר בו ,זהו עץ החיים" בכל עץ": תרגום
 ששם זווגה , וזה יום השבת,"שה פרי למינוועץ פרי ע" שהוא ,ה צדיקז" בכל עץ" ועוד ."האדם עץ השדה

והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר " ועליו נאמר , נחת)לו ( ושם יש לה,של השכינה עם הקדוש ברוך הוא
 . שמהצדיק פורחות נשמות חדשות בישראל,תו של צדיק שהוא ליל שבתי זה ע,"תויפריו יתן בע

  ).א"ד(סוד הדבר  א
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 גבעות של תאות ,הזה ד"הע ,"עולם גבעת
 ולעטר אותו לתקן עליונה נקבה בו ,עולם
 התחתונה נקבה .אותו ולברך אותו

 וז וכדוגמא. ממנו ולהזון בו להתחבר
 עולם גבעות תאות ,שאונ כשזכר ,למטה
 עליונה אחת נקבות בשתי ומתעטר ,אליו

 עליו ציאלהו ונההעלי .תחתונה ואחת
 ולהתחבר ממנו להזון והתחתונה ,ברכות

 עולם גבעות תאות ,בביתו אדם ובן .עמו
 .כך לא לדרך כשיוצא. בהם ומתעטר אליו
 והתחתונה ,עמו מתחברת העליונה םהֵא

 להתעטר רוצה ,לביתו כששב .נשארת
 ,פנחס רבי אמר .שאמרנו כפי נקבות בשתי

 אל פיריםנס של בקשרקליפות באפילו 
  פותחים

íìåò úåòáâ úåàú ãòàò éàä " àúáåàéú ã
 äéá íìåò úåòáâã>äàìò àá÷åð àð÷úàì< 

)åàð÷úàì] (àð÷úì[äéì áäéì àøèòàìå â 
äéì àëøáìåã äéá àøáçúàì äàúú àá÷åð 

 àã àðååâëå äéðî àðæúàìå àøåëã ãë àúúì
áéñðàä øèòúàå äéáâì íìåò úåòáâ úåàú 

éá÷åð éøúáå äàìò äàúú ãçå äàìò ãç 
 äéðî àðæúàì äàúú ïàëøá äéìò à÷øàì
 úåàú äéúéáá ùð øáå äéãäá àøáçúàìå
 ÷éôð ãë åäá øèòúàå äéáâì íìåò úåòáâ

á äéãäá úøáçúà äàìò àîéà éëä åàì àçøà
 éòá äéúéáì áú ãë úøàúùà äàúúå

ì éáø øîà ïøîà÷ãë éá÷åð éøúá àøèòúà
åìéôà ñçðôæ ôðñ éôéì÷áåéçúô àì àøè÷ éø  

  ð/á  
  ò êî÷ àøè  .לפניך כתר
 התורה וז דוגמאכ ,שמעון רבי אמר
 לשני" שכתוב כמו ,בתים שני בין עומדת

 ואחד עליון סתום אחד ,"' וגוישראל בתי
 ,גדול קול )זה( העליון )נסתרה( .יותר גלוי

 הפנימי והקול ,"יסף ולא גדול לקו" שכתוב
 וזהו .מתגלה ולא נשמע שלא הוא הזה

 ,בחשאי 'ה )בו( יוצאת ,הגרון בית כשנובע
 פנימי דק והוא .פוסק ולא נובע ותמיד
 תורהמכאן יוצאת ו. לעולמים נשמע שלא

 )שנשמע( ,נשמע וזה ,יעקב קול שהיא
 ואחר .נשמעת שלא מאותה )יוצא( שיוצא

 מכחו החוצה ויוצא מוע נאחז הדיבור כך
 אוחז ,תורה שהוא יעקב של וקול .ומתקפו

à" ïéá íéà÷ àúééøåà àã àðååâë ïåòîù ø
 áéúëã äîë íéúá éøú)ãé ç äéòùé ( éúá éðùì

åâå ìàøùé ' øéúé àéìâúà ãçå äàìò àîéúñ ãç
)àã äàìò àîéúñ(] äàìò[ áéúëã ìåãâ ìå÷ 
)èé ä íéøáã ( ìå÷ éàäå óñé àìå ìåãâ ìå÷

äàîéðôçìå òîúùà àìã åäéà  àãå àéìâúà à
ïåøâ éá òéáð ãë àåäè ÷éôà )äéá (ä ' éàùçá

 àìã äàîéðô ä÷ã åäéàå ÷ñô àìå øéãú òéáðå
 åäéàã àúééøåà à÷ôð àëäîå ïéîìòì òîúùà

á÷òé ìå÷é éàäå ]ã[ òîúùà)ã( àéääî à÷ôð
òîúùà àìãàé äéãäá øåáã ãéçàúà øúáìå 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(א "ב ושמות כב ע"יחי רעז עו א
  ).מ"מ(ג דאימא "י חו"ס תיקון הפרצוף ע"ה ב
 ).מ"מ(בסוד אור מקיף  ג
 ).מ"מ(בסוד המוחין דאימא  ד
 ).א"ד(כשהזכר נושא אשה  ה
 ).א"ד(ובאשתו שלקח ' דשכינה ית ו
ון פה לדבר בדברים הפשוטים שהם כקליפה לסודות התורה הבהירים בקשר של ספירים אין פתח' אפי ז

בקליפות סנפירי ' ב פי"הרש). א"ד(ל הלוחות של סנפרינון היו "בהם לפניך ומלת סנפירי לשון ספיר כאז
ק "והרמ. הדג הקשר שלו אם רוצים להתירו לא יפתחו פה לפניך כי יש דג שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת

  ).א"נ(רה לפניך המלאכים העליונים המיוחדין למעלה אין להם פתחון פה בתו' אפי' פי
ח דף נ ונא "א ותז"ויגש רי ע' ועי. הוא שורש כח השמיעה והוא קול שלא נשמע ואינו פוסק לעולם ח

 ).ג"א ד ע"ה ח"דע(ת "וכל התגלותה היא רק על ידי הת). ג"ב ג ע"כללים ח(א שם "ובבהגר
 ).מ"מ(א "א לגרון שהיא בינה דא"כשמאירה חכמה דא' פי ט
ב "א ופקודי רכו ע"ויגש רי ע' ועי, ת"כלומר ת. א"הז' ת והוא בחי"שזה ת' פרק אף "ח שער אח"ע' עי י

 ).א"א לא ע"ביאורים ח(ב "רסב ע
ח יח יט נ "תז' ועי, )ד"ב עט ע"ביאורים ח(והוא מתפשט בכל הגוף , )א"א לא ע"ביאורים ח(בינה ' פי יא

 .א שם"ד ובבהגר"ע
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 שלא הזה בפנימי אוחז ,נקבות שתי בין
 שנים. שנשמע שבחוץ בזה ואוחז ,נשמע

 שנים .שנשמעים ושנים נשמעים שלא הם
 העליונה חכמה זוהי ,נשמעים שלא

 מתגלה שלא במחשבה שעומדת הנסתרת
 מעט ומתגלה יוצאת כך אחר ,נשמעת ולא

 גדול קול שנקרא אותו נשמע שלא שקטב
 הם שנים. בחשאי ויוצא דק שהוא

 הקול ,מכאן שיוצאים אותם ,שנשמעים
 הגדול הקול .עמו שנאחז ודיבור יעקב של

 בית היא ,נשמע שלא בחשאי שהוא הזה
 .ת"בי נקראת נקבה וכל ,העליונה לחכמה
 של לקול בית הוא הזה האחרון והדבור

 מתחילה התורה כן ועל ,תורה שהוא יעקב
  .ראשית ת"בי ,ת"בבי

 åäéàã á÷òéã ìå÷å äéô÷úîå äéìéçî øáì ÷ôðå
çà àúééøåàð éøú ïéá ãéåéá÷à àéääá ãéçà 

 øáìã éàäá ãéçàå òîúùà àìã äàîéðô
åòîúùà àìã ïåðéà ïéøú òîúùàãá ïåðéà ïéøúå 

åòîúùàãâ äîëç àåä àã åòîúùà àìã ïéøú 
 àìã äáùçîá àîéé÷ã äàîéúñ äàìò

àéìâúàã àéìâúàå à÷ôð øúáì òîúùà àìå 
 ìå÷ éø÷àã àåää òîúùà àìã éàùçá øéòæ

 ìåãâ]àåäã) [àåäå(ïåðéà ïéøú éàùçá ÷éôðå ÷ã ä 
 øåáãå á÷òéã ìå÷ àëäî é÷ôðã ïåðéà åòîúùàã
 éàùçá åäéàã ìåãâ ìå÷ éàä äéãäá ãéçàúàã

éá éäéà òîúùà àìå" ìëå äàìò äîëçì ú
éá àá÷åð" úéá åäéà äàøúá øåáã éàäå éø÷à ú

àúééøåà åäéàã á÷òéã ìå÷ìå àúééøåà àã ìòå 
éáá àéøù"úæéá "úéùàø ú:  

 ,"אלהים ברא בראשית" ,ואמר תחפ
 ".הצלע את אלהים 'ה ויבן" שכתובהיינו 

 אל אהיויב" שכתוב היינו "השמים את"
 עצם" שנאמר כמו "הארץ ואת" ".האדם
 פתח עוד. החיים ארץ זוהי ודאי ,"מעצמי

 שב ילאדִנ 'ה נאם" ,ואמר שמעון רבי
 ".לרגליך םוהד יביךוא אשית עד לימיני

 לדרגה העליונה הדרגה "ילאדִנ 'ה נאם"
 לקשר ,לימיני שב אומרת התחתונה

 כדי ,בימין שמאל ,בדרומית מערבית
 עובדי העמים שאר של כחם את רולשב

 "'ה נאם" ".לאדני 'ה נאם" .ומזלות כוכבים
 כל אדון הברית ארון" זה "לאדני" .יעקב זה

 .יובל זה "'ה נאם" ,אחר דבר ".הארץ

éäìà àøá úéùàøá øîàå çúô" í) úéùàøá
à à (áéúëã åðééäçåäé ïáéå "éäìà ä" úà í

òìöäè) áë á úéùàøá ( åðééä íéîùä úà
íãàä ìà äàéáéå áéúëãéúàå àé äîë õøàä 

 øîà úàã)âë á úéùàøá( éîöòî íöòáé ] éàãå
åú íééçä õøà éäéà éàä[ïåòîù éáø çúô  øîàå 

)à é÷ íéìäú(âéåäé íàð " ãò éðéîéì áù éðåãàì ä
åäé íàð êéìâøì íåãä êéáéåà úéùà" éðåãàì ä

 éðéîéì áù øîà÷ äàúú àâøãì äàìò àâøã
 àðéîéá àìàîù úéîåøãá úéáøòî àøù÷úàì

åëòò ïéîò øàùã ïåäéìéç àøáúì ïéâá" íàð í
åäé"åäé íàð éðåãàì ä" àã éðåãàì á÷òé àã ä

                                                                                                                                                                                     

à  éá÷ð)ôã"å.( 

 ).ד"ב קיב ע"כללים ח(ן ויעקב ורחל "זו' פי ב
 ).ד"ב קיב ע"כללים ח(ב או ישראל ולאה "חו' פי ג
 ).מ"מ(מחשבה ' היא חכמה סתימאה שנק ד
  ).א"ד(ב ”ב ורסב ע”ב ופקודי רכו ע”בא מג ע' פ ה
  .ב"לעיל נ ע' ועי, א"הז' והוא בחי, ת"שהוא בסוד ת' ף פרק א"ח שער אח"ע' עי ו
 ).מ"מ(ת לראשית שהוא אבא "שהיא הבינה היא בי' ב' פי ז
  ).א"ד(א ”א ומט ע”לעיל כח ע ח
 –מלכות [שהיא אימא נשתתפו ובראו אלהים שהוא סוד הצלע כלת משה ' והב, ראשית הוא אבא' פי ט

  ).זהר הרקיע(ולהיותן רעים דלא מתפרשין אמר ברא ולא בראו , ]מ"מ
. )זהר הרקיע(פ וכדי שתדע שאחר הנסירה נשאר הרשימו במקומו סוד הצלע תמיד "דאתחברו פב י

 ).מ"מ(א "א וזהו את שהיא המלכות עלתה לשמים שהוא ז"תחלה עלתה המלכות להיכל הבינה אצל ז
 ).זהר הרקיע(א "בסוד אב' וא, לרמוז לסוד היותן עצם ובשר' א, בעלה' חיבור את עם ו, ואת יא
 את לארץ שהיא המלכות לבנות פרצופה וזהו' א נותן את שהם הגבורות הנק"שהיא ז' ואת הארץ ו יב

 ).מ"מ(א ונותן מהם למלכות לבנותה "שהגבורות בונים ז, עצם מעצמי
  ).א"ד(א ”פו ע יג
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 את אהבתי" בה שכתוב , שמיטהזו "לאדני"
 מתחיל הימין שהרי ,"לימיני שב" ".אדני

בא . בימין לקשר צריךשמיטה ו ,ביובל
 שלם בקיום נקשרת לא זו שמיטה ,וראה
 כשרוצה ,שנמצאת מיום ובשמאל בימין

 וברא כנגדה שמאל זרוע הושיט ,להתקשר
 שמאל מצד שהוא ובגלל ,הזה העולם את
 ,השביעי האלף של הזמן עד קיום בו אין

 ואז ,בימין אז מתקשר לחוד יום תושבאו
 ,שלם בקיום והשמאל הימין בין תהיה

 לא ואז ,חדשה וארץ חדשים שמים וימצאו
 נעמיד במה ,כך אם. לעולמים משם תזוז

 שכתוב ,ידוע זמן עד אלא ,"לימיני שב"
 ולא ,"לרגליך םוהד אויביך אשית עד"

 משם תזוז לא זמן באותו אבל .תמיד
 ושמאול ימין כי" שכתוב ,לעולמים

  .אחד הכל להיות "ציותפר

)àé â òùåäé(õøàä ìë ïåãà úéøáä ïåøà à øáã 
åäé íàð øçà" äèéîù àã éðåãàì àìáåé àã ä

 äá áéúëã)ä àë úåîù ( áù éðåãà úà éúáäà
àéøù àìáåéá àðéîé àäã éðéîéìá éòá äèéîùå 

 àì àã äèéîù éæç àú àðéîéá àøù÷úàì
 àìàîùáå àðéîéá íéìù àîåé÷á øù÷úà
 èéùåà àøù÷úàì àéòá ãë úçëúùàã àîåéî

òåøãïéã àîìò àøáå äìá÷ì àìàîù àâ ïéâáå 
åäãà ãò àîåé÷ äéá úéì àìàîùã àøèñî 

äàòéáù óìàã àðîæã ãåçì àîåé àåääáã 
 àðéîé ïéá éåäú ïéãëå àðéîéá ïéãë øù÷úà
 íéùãç íéîù ïåçëúùéå íéìù àîåé÷á àìàîùå

äùãç õøàåäïéîìòì ïîúî éãòú àì ïéãëå å éà 
 ãò àìà éðéîéì áù íé÷åð éàîá éëä àòéãé àðîæ

áéúëãæ) à é÷ íéìäú (úéùà ãòç íåãä êéáéåà 
 éãòú àì àðîæ àåääá ìáà øéãú àìå êéìâøì

 áéúëã ïéîìòì ïîúî)â ãð äéòùé ( ïéîé éë
ãç àìë éåäîì éöåøôú ìàîùå:  

 זו שכינה "השמים את" ,בא וראה
 של מטה שכינה זו "הארץ ואת" .עליונה

 והרי .כאחד ונקבה זכר של בהתחברות
.  עכשיועד החברים בו שהעירו כמו אמרנ

 רבי אמר ].ממקומם [מוַק ,ללכת )רצה( רצו
 שמעון רבי פתח .אצלנו כאן דבר ,שמעון
 אלהיך 'ה כי" ,כתובים פסוקים שני ,ואמר

 ואתם" שם וכתוב ,"הוא אכלה אש

äàìò àúðéëù àã íéîùä úà éæç àúè úàå 
 àúðéëù àã õøàäìãàúúé øëãã àúåøáçúàá 

 äéá åøòúàã äîë øîúà àäå àãçë àá÷åðå
 ïòë ãò àééøáç)åòá( ]àòá[ éáø øîà åî÷ ìæéîì 

ïáâ àëä äìî ïåòîùàé øîàå ïåòîù éáø çúô 
éáéúë éàø÷ éøúáé) ãë ã íéøáã (åäé éë" ä

                                                                                                                                                                                     

 ).ב"ב קנה ע"ה ח"דע(ב "א וע"ב ותצוה קפו ע"תרומה קעא ע, א"משפטים קו ע' עי א
 ).מ"מ(קצוות האחרים ' כ הוציאה ה"א ואח"שהבינה נתלבשה בחסד ז ב
ן "יילי המלכות וצבאיה וכולם מן הגבורות שהם שם בע וכלם הם ח" עולם הזה הוא מן הגבורות כי ביג

 ).מ"מ(
בחינות יש למלכות ובחינה ששית היא בימי שלמה שהיתה המלכות כתרה נגד כתרו אבל עדיין ' ז ד

דהיינו כתרה נגד כתרו ואינה צריכה אליו ' ובימי המשיח במהרה בימינו תהיה מדרגה ז, היתה צריכה אליו
 ימות המשיח שתהיה בין ימינא ושמאלא בקיומא שלים במדרגה שביעית ש עד"וז, אלא שניהם שוים
 ).מ"מ(ותהיה בין ימינא ושמאלא רוצה לומר בקו האמצעי בין ימין ושמאל , שאינה צריכה אליו

 ).מ"מ(א יש לו מוחין חדשים מאימא גם המלכות כן "כשם שז' פי ה
כ ביי שלמה שהיה " תדירי בלי הפסיק משאעוד זווגה' מלבד שהמלכות במדרגהה ז, היא עדיפות אחרת ו
 ).מ"מ(כ חרבן ונפסק הזיווג "אח

שלא היה הזווג ושהיתה המלכות בימין אלא עד זמן ידוע שהיו האומות כבושים תחת דוד , ל"ר ז
 ).מ"מ(ושלמה אבל לא תדיר 

 .)א"נ(ב "ב והאריך מאד בכל הלשון עש"י. בימי שלמה סיהרא באשלמותא אשית אותיות אשתי ח
' שמים וזה את המשים ואת הארץ וכו' א שנק"ב אתוון דילה תתקנים הז"ת שהיא בינה שכ"א' פי ט

 ).מ"מ(
 ).מ"מ(' ו' א הנק"ב אתוון מז"הארץ היא מלכות שלוקחת כ' פי י

 ).א"ד(יש לנו עוד מה לדבר  יא
 ).מ"מ(דקשו קראי דאש אוכלה משמע שהמלכות אוכלת כל מה שתחתיה  יב
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 ".היום לכםוכ חיים אלהיכם 'בה הדבקים
 בכמה אותם בארנו הללו הפסוקים את

 ,ראהו בא .בהם העירו בריםוהח ,מקומות
 נאמר הרי ,"הוא אכלה אש אלהיך 'ה כי"

 אוכלת אש שיש החברים בתוך הזה הדבר
 ,אותה הכלומ אותה ואוכלת )אש ויש( ,אש

  .ופרשוה ,מאש חזקה אש שיש היות
 חכמת לדעת שרוצה מי , בא וראהאבל
 שעולה בשלהבת יסתכל ,הקדוש היחוד
 הריש ,שדולק נר מתוך או הגחלת מתוך

  אלא עולה לא השלהבת

 íúä áéúëå)ã íù (åäéá íé÷áãä íúàå" ä
ëéäìà" àðîé÷åà éàø÷ éðä íåéä íëìë íééç í

åäìà éæç àú àééøáç åäá åøòúàå øúà äîëá 
åäé éë"éäìà ä" øîúà àä àåä äìëåà ùà ê

 äìî>àã< àùà àìëà àùà úéàã àééøáç åâá 
)àùà úéàåìéëà ( ]ìéëàå[ ïéâá äì éöùå äì 

ú àùà úéàã äåî÷åàå àùàî àôé÷  
 àúîëç òãðîì éòáã ïàî éæç àú ìáà
 åâî à÷ìñã àáåäìùá ìëúñé àùéã÷ àãåçéã

÷éìãã àðéöåá åâî åà àúìçâá àáåäìù àäã 
àìà à÷ìñ àì  

  àð/à  
 ,בא וראה). אחר( גס בדבר כשנאחזת

 אור אחד ,אורות שני יש שעולה בשלהבת
 שחור בה שנאחז אור ואחד ,שמאיר לבן
 למעלה הוא לבן אור אותו .תכלת או

 תכלת אור אותו ותחתיו ,ישר בדרך ועולה
 ואותו, לבן לאותו כסא שהוא שחור או

 להיות בזה זה ונאחזים עליו שורה לבן אור
 תכלת צבע שחור אור ואותו .אחד הכל

 ,לבן לאותו כבוד כסא הוא למטה שהוא
 שחור תכלת זה וכסא .התכלת סוד זה ועל

 .מלמטה שהוא ,להדלק אחר בדבר נאחז
 הלבן באור להאחז אותו מעורר וההוא

 לפעמים הזה רוהשח והתכלת). העליון(
 שעליו לבן אור ואותו .םואד להיות חוזר

 תמיד הוא שהרי ,לעולמים משתנה לא
 ,הללו צבעיםל משתנה זה תכלת אבל .לבן

 ,םואד ולפעמים שחור או תכלת לפעמים
 באותו למעלה נאחז .צדדים לשני נאחז וזה
 ההוא בדבר למטה נאחז ,לבן )עליון( אור

 ששמים דברים( להאיר בו שמתקן שתחתיו

 äñâ äìîá ãçàúà ãë]ð"àøçà à[ éæç àú 
à÷ìñã àáåäìùáâàøåäð ãç ïéøåäð ïéøú úéà ã 

 ãéçàúàã àøåäð ãçå øéäðã àøååç]äá[ àîëåà 
àìëú åàä àìéòì åäéà àøååç àøåäð àåää 

 à÷ìñå àøåäð àåää äéúåçúå øåùéî çøåàá
 àøååç àåääì àéñøë åäéàã àîëåà åà àìëú

äéåìò éøàù àøååç àøåäð àåääåå àã åãéçàúàå 
 ãç àìë éåäîì àãá]àåääå) [àã( àøåäð 

àîëåàæ àéñøë àåä àúúì åäéàã àìëú ïååâ 
 éàäå àúìëúã àæø àã ìòå àøååç àåääì ø÷éã

øçà äìîá ãçàúà àîëåà àìëú àéñøë à
àúúî àåäã à÷ìãúàìç äéì øòúà àåääå 

 àøååç àøåäðá àãçàúàì>ð"äàìò à< àãå 
 àåääå à÷îåñ øãäúà ïéðîæì àîëåà àìëú
 àäã ïéîìòì éðúùà àì äéìòã àøååç àøåäð
 ïéðååâì éðúùà àìëú éàä ìáà øéãú àåä àøååç

à÷îåñ ïéðîæìå àîëåà åà àìëú ïéðîæì ïéìàà 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(ב ” רכז עביארנום פקודי א
' בחינות כנגד חמשה פרצופים שבעולם האצילו'  דע כי יש יחוד עליון ניכר בגחלת ובשלהבת והם הב

ופעמים היא גוון אודם והירוק והלבן ואור אחד מקיף ניכר ' ממטה למעלה ואלו הם תכלת הדבוק בפתיל
מתוך נר הדולק ). י"שער מאמרי רשב (עיןלעל כולן ואינו ניכר ונרגש ' לעין ואור אחר עליון יותר ומקי

 ). א"ד(
 .א"א טז ע"יהל אור ח' ועי, יהל אור' עי ג
א ויצא קנא "צו לג ע' מ בפ"ב ובר"ב ופקודי רכו ע"ב ויקהל ריג ע"ב ופג ע"כא ועז ע, ב"בהקדמה י ע ד

  ).א"ד(א תרומה קמא "ע
 ).א"ד(ב ”פקודי רכו ע ה
 .)ו"לש(ב "ב ותרומה קמט ע"שלח קסג ע' עי ו
æ" åà "ôãá óñåð"å. 

  ).א"נ(מ "א. אותו שתחת התכלת והיא הנר בעצמה דהיינו השמן או שעוה שבנר גופה ובפתילה' פי ח
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 à÷îåñ ïéðîæìå àîëåàà ïéøúì ãéçàúà éàäå  .בו ולהאחז )להדליק לו
àúà ïéøèñ àøåäð àåääá àìéòì ãéç>ð" à

äàìéò< äìî àåääá àúúì ãéçàúà àøååç 
 àøäðàì äéá àð÷úîã éåúåçúã)]ð"à [ ïéìî

à÷ìãàì äéì ïéååùã (]äéá àãçàúàìå[   
 דבר לאותו הכלומ תמיד אוכלת וזו

 בו שנדבק מה בכל שהרי .לה ששמים
 כלהמ תכלת אור אותו ,עליו ושורה למטה
 היא שדרכו משום ,אותו ואוכל אותו

 כליון תלויה בו שהרי ,אוכל ולהיות כלותל
 מה כל אוכלת היא ולכן .הכל של מות ,הכל

 ששורה לבן אור ואותו. למטה בה שנדבק
 ולא לעולמים כלהמ ולא אוכל לא עליו

 'ה כי" משה אמר זה ועל ,אורו משתנה
 אוכל ,ודאי כלהוא ,"הוא כלהוא אש אלהיך

 אמר זה ועל .תחתיו ששורה מה כל כלהומ
 שמשה משום ,אלהינו ולא "אלהיך 'ה"

 כילה שלא היה שלמעלה לבן אור באותו
  .אכל ולא

 ïééåùã äìî àåääì éöùå øéãú àìëà àãå
 àéøùå àúúì äéá ÷áãúàã äî ìëá àäã äéì

 äéì éöù àìëú àøåäð àåää éåìò]äéì ìéëàå[ 
 àäã ìéëà éåäîìå äàöéùì àåä éåçøåàã ïéâá

 àìëã åöù àéìú äéá êë éðéâáå àìëã àúåî
 àåääå àúúì äéá ÷áãúàã äî ìë ìéëà åäéà
 éöù àìå ìéëà àì éåìò àéøùã àøååç àøåäð
 äùî øîà àã ìòå äéøåäð éðúùà àìå ïéîìòì

åäé éë"éäìà ä"äìëåà ùà êá éàãå äìëåà àåä 
 øîà àã ìòå éåúåçú éøùã äî ìë éöùå ìéëà

åäé"éäìà ä"ðéäìà àìå ê"àåääá äùîã ïéâá å 
ìéëà àìå éöù àìã äåä àìéòìã àøååç àøåäð:  

 קילהדל התעוררות לו אין ,בא וראה
 על אלא לבן באור להתאחד התכלת האור

 ובא. תחתיו בו נדבקים שהם ישראל ידי
 תכלת האור של שדרך פי על אף ,וראה
 בו שנדבק מה כל כלותל הזה רוושח

 ועומדים תחתיו בו נדבקים ישראל ,תחתיו
 'בה הדבקים ואתם" שכתוב זהו ,בקיום

 אלהינו ולא "אלהיכם 'בה" ".חיים אלהיכם
 תכלת אור באותו ,)אלהיכם 'בה אלא(

 בו שנדבק מה כל כלהומ שאוכלשחור 
 ,מיםיוקי בו מתדבקים ואתם .תחתיו
 הלבן האור ועל". היום כלכם חיים" שכתוב

 וסוד ,אותו שמקיף סתום אור למעלה שרוי
 ,שעולה להבתבש תמצא והכל ,כאן עליון

 פנחס 'ר בא .בה העליונים של וחכמות
 .כאן שנפגשנו הרחמן ברוך ,אמר .ונשקו
 רבי חזרו. מילין שלשה פנחס רבי עם הלכו

àúåøòúà äéì úéì éæç àúâ éàä à÷ìãúàì 
 àìà àøååç àøåäðá àãçàúàì àìëú àøåäð

]éãé ìò[ éåúåçú äéá ï÷áãúî ïåðéàã ìàøùé 
à éæç àúåò" àìëú àøåäð éàäã äéçøåàã â

 éåúåçú äéá ÷áãúàã äî ìë äàöéùì àîëåà
 àîåé÷á ïîéé÷å éåúåçú äéá ï÷áãúî ìàøùé

ää" ã)ã ã íéøáã (åäéá íé÷áãä íúàå" ä
ëéäìà"íééç íãåäéá "ëéäìà ä"ðéäìà àìå í" å

)åäéá àìà"ëéäìà ä"í ( àìëú àøåäð àåääá
 äéá ÷áãúàã äî ìë éöùå ìéëàã àîëåà

úåçúäé íééç áéúëã éîéé÷å äéá ï÷áãúî ïåúàå 
 íåéä íëìë] àìéòì àééøù àøååç àøåäð ìòå

àëä äàìò àæøå äéì óé÷àã àîéúñ àøåäð[ 
 ïéúîëçå ÷éìñã àáåäìùá çëùú àìëå
 êéøá øîà äé÷ùðå ñçðô éáø àúà äéá ïéðåéìòã

                                                                                                                                                                                     

ל שחור אדום הוא אלא "שהאוכם גרוע מן האדום כמרז, כשהמלכות מלאה דינים היא אוכמא' פי א
 ). מ"מ(והסמוק הוא דין יותר מהתכלת , שלקה

אש "א וה) א"עבראשית נא ' א וע"עצו לד ' א ופ"ו פו עיתר' ש פ"כמ( מלכות דאצילות ה"ה "יךקאל' ה" ב
 היא מכלה ,הם שלהובין דרחימוהרי  , כי בכח הגבורות הממותקים שבה,אשא אכלא אשאכלומר  "אוכלה

 ואוכלת אותן בסוד אש אוכלה ,אשר הם מאש הגבורותמהם ק " את ניצותאת הקליפות והחיצונים ומברר
ק " כי הוא מקנא על צערן של ניצו"אל קנא" וזהו שאמר . שעולים בהעלייתם וכל תיקונםסוד  וזהו .אש

 ).ג"ב נה ע"ה ח"דע( אליה ומברר אותן מתוך הקליפות ומעלה אותן
 ).א"ד(ב ”לקמן עז ע ג
  ).א"ד(א ”א וילך רפד ע”א ושלח לך קפו ע”אחרי אהליך דא שכינתא עה ע' וכן בפ ד
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 àðîçøà ñçðô éáøã äéîò åìæà àëä àðòøòéàã  .והחברים שמעון
çå ïåòîù éáø åøãäà ïéìéî úìúàééøá:  

 סוד שאמרנו זה ,שמעון רבי אמר
 א"הלכן ש ,הקדוש ביחוד הוא החכמה
 תכלת אור הוא הקדוש השם של אחרונה
 לבן אור שהוא ,ו"ביה שנאחזשחור 
הזה  האור לפעמים ,בא וראה. שמאיר
 שלא בזמן אלא ,'ה ולפעמים 'ד התכלת
 אותו להדליק למטה ישראל בו נדבקים
 ולפעמים ,'ד הוא הלבן באור להאחז

 ,הלבן האור עם להתחבר אותו שמעוררים
 יהיה כי" שכתוב ,לנו מנין .'ה נקרא אז

 ,מהול ,'ה בלי כתוב נער ,"בתולה נערה
 מקום ובכל ,בזכר התחברה שלא משום
 נמצאת לא א"ה ,ונקבה זכר נמצאים שלא

 זמן כל היא שהרי, 'ד ונשאר משם ועולה
 ,'ה נקראת שמאיר הלבן באור שמתחברת

 נדבקת היא ,כאחד מתחבר הכל אז ישהר
 ,)למטה( בה נדבקים וישראל ,הלבן באור

 הכל ואז ,אותה להדליק תחתיה ועומדים
 שעולה שהעשן ,הקרבן סוד וזהו .אחד

 ,להדליק הזה התכלת לאור אותו מעורר
  מתחבר ,וכשנדלק

 àúîëçã àæø ïøîàã àä ïåòîù éáø øîà
ä êë ïéâáã àùéã÷ àãåçéá åäéà" äàøúá à

ã àîëåà àìëú àøåäð åäéà àùéã÷ àîù
äéá ãéçàúàã" àú øéäðã àøååç àøåäð àåäã å

ã àìëú àøåäð éàä ïéðîæì éæç'áä ïéðîæìå  ' àìà
 àúúì ìàøùé äéá ï÷áãúî àìã àðîæá

 à÷ìãàì>äéì< åäéà àøååç àøåäðá àãçàúàì 
ã ' àðîæìå]å[ àøåäð íò àøáçúàì äéì éøòúîã

ä éø÷à ïéãë àøååç 'úëã ïìðî áé)ùâë áë í ( éë
øòð äìåúá äøòð äéäéâáéúë ) äéá(ä àìá  ' éàî

 øúà ìëáå àøåëãá úøáçúà àìã ïéâá àîòè
ä àá÷åðå øëã åçëúùà àìã" çëúùà àì à

ã øàúùàå ïîúî à÷ìñå ' àðîæ ìë éäéà àäã
ä éø÷à øéäðã àøååç àøåäðá øáçúàã ' àäã

 ïéãë)ë( àì]øáçúà[ ú÷áãúà éäéà àãçë 
àøååç àøåäðá ï÷áãúî ìàøùéå ]äá[)  äéì

àúúì(> àúúì< äì à÷ìãàì äúåçú àîéé÷å 
 àððúã àðáø÷ã àæø àåä àãå ãç àìë ïéãëå
 à÷ìãàì àìëú àøåäð éàäì äéì øòúà ÷éìñã

øáçúà ÷ìãúà ãëå  
  àð/á  

. אחד ביחוד דולק והנר ,הלבן באור
 הזה התכלת האור של שדרכו ומשום

 ,תחתיו בו שנדבק מה כל לוולאכ כלותל
 אז ,אחד בוריבח דולק ונר נמצא כשרצון

 להוהע את ותאכל 'ה אש לוותפ" כתוב
 בוריבח דולק נר שאותו נודע ואז ,"'וגו

 באור נדבק תכלת אור .אחד וקשר אחד
 ועולות חלבים תחתיו אוכל .אחד והוא לבן

 שהרי ועולות והוא( אוכל לא שזה שמשמע
 עולה שהוא בזמן אלא ,תחתיו )אוכל לא

 ,הלבן באור ומתחבר נקשר והכל )דולק(
 ,כולםבכל העולמות  שלום] יש[ הוא ואז

 םישסי ואחר. אחד ביחוד נקשר והכל
 בו מתדבקים ,זה תכלת אור תחתיו כלותל

 תשמחב אלה ,וישראל לוים כהנים תחתיו

 ïéâáå ãç àãåçéá ÷éìã àâøùå àøååç àøåäðá
 éåäîìå äàöéùì àìëú àøåäð éàäã äéçøàã
 àåòø ãë äéúåçú äéá ÷áãúàã äî ìë ìéëà
 áéúë ïéãë ãç àøåáçá ÷éìã àâøùå çëúùà

)çì çé à íéëìî (åäé ùà ìåôúå" úà ìëàúå ä
åâå äìåòä ' ÷éìã àâøù àéääã òãééúà ïéãëå

á ÷áãúà àìëú àøåäð ãç àøåù÷å ãç àøåáç
 àøååç àøåäðá]ãåäéà[ ãç )å( äéúåçú ìéëà]ð" à

ìéëà àì àäã ïååìòå åäéàå [ïååìòå ïéáøúã 
 ìéëà àì àäã òîùîã>ð" àäã ïååìòå åäéàå à

ìéëà àì <)àäã( åäéàã àðîæá àìà äéúåçú 
 ÷éìñ]ð" à åäéàã÷éìã[ >ð" åäéàã à àìëå ÷éìã

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(לו שפגעתי ואנה לידי לבא פה ולשמוע חדושים א א
  ).א"ד(ב ”א לז ע”סג ע ב
 ).א"ד(ב ”שמות לח ע ג
אלקיך אש אוכלה הוא הכי הוא ודאי שהמלכות אוכלת ' ש ה,זהו סיום התירוץ של הפסוקים שמ ד

  ).מ"מ(פ שהם דבוקים במלכות הם חיים וקיימים "אבל ישראל אע, הקרבנות וכל מה שתחתיה
 ).א"ד(חלבים ועולות 
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 ונר ,בתפלה ואלה ,הלב ברצון ואלה ,השיר
 כאחד האורות ונדבקים עליהם דולק

 עליונים ברכיםומת העולמות ומאירים
  .ותחתונים

øù÷úà<á øáçúàå  àîìù ïéãëå àøååç àøåäð
 åäìë ïéîìòã)åäìåëå (>å<]àìåë[ øù÷úà 

 éàä äéúåçú äàöéùì íééñã øúáìå ãç àãåçéá
 éàåéìå éðäë äéúåçú äéá ï÷áãúî àìëú àøåäð
 àáìã àúåòøá ïéìàå øéùã äåãçá ïéìà ìàøùéå
 å÷áãúàå åäééìò ÷éìã àâøùå àúåìöá ïéìàå

ò ïéëøáúîå ïéîìò ïéøéäðå ãçë ïéøåäð ïéàì
 ïéàúúå  

 חיים אלהיכם 'בה הדבקים ואתם" ואז
 בולכת צריךהיה  ,ואתם ".היום כלכם
 ועולות חלבים על להוסיף 'ו אלא. אתם
 ואתם ,נכליםו אכליםנו בו נדבקים שהם

 שחור תכלת אור באותו בו מתדבקים
 חיים" שכתוב זהו , קיימיםואתם שאוכלת

ים צבעה כל )וארגמן ותכלת( ".היום כלכם
 אוכל שהוא מתכלת חוץ ,לחלום ביםטו

 ושורה מות שבו אילן והוא ,תמיד ומשמיד
 שורה שהכל ומשום ,התחתון העולם על

 ,כך תאמר ואם. ומשמיד אוכל הוא תחתיו
 הם צבאות וכמה ,למעלה בשמים שורה גם

 )ואוכלים משמידים( וכולם ,למעלה
 שלמעלה אותם כל , בא וראה.קיימים
 התחתונים אבל ,נכללים תכלת אור באותו

 למטה אחר( העולםמ גס דבר שהם ,כך לא
 אוכל ולכן .עליו ושורה שעומד )מה על

 למטה אחר דבר לה ואין ,אותם ומשמיד
 התכלת שאור משום דיישמ שלא בעולם
  .עליו שעומד מה כל משמיד

åäéá íé÷áãä íúàå ïéãëå"ëéäìà ä" íééç í
 àìà äéì éòáî íúà íúàå íåéä íëìë]å'[ 

àôñåàì ]ìò[ äéá ïé÷áãúî ïåðéàã ïååìòå ïéáøú 
 àøåäð àåääá äéá ï÷áãúî ïåúàå ïàöùå ïéìëàå

ää ïéîéé÷ ïåúàå àìëàã àîëåà àìëú" ã
)ã ã íéøáã ( íåéä íëìë íééç>ñ" úìëúå à

ïîâøàå<ïéðååâ ìë à àìëúî øá àîìçì ïéáè 
 àðìéà åäéàå øéãú éöùå ìéëà åäéàã] äéáã

àúåî) [àúåîã(ìò ìò àéøùå  ïéâáå äàúú àî
 àîéú éàå éöùå ìéëà åäéà äéúåçú àéøù àìëã
 ïåðéà ïéìéç äîëå àìéòì àéîùá àéøù éîð éëä

 åäìëå àìéòì)ìéëàå éöù (]éîéé÷[á ìë éæç àú 
 ïììëúà àìëú àøåäð àåääá àìéòìã ïåðéà

 àîìò äñâ äìî ïåðéàã éëä åàì éàúú ìáà]ð" à
àúúì àøçà[ >ð"äî ìò àúúì àøçà à< 

éé÷ã ïåì éöùå ìéëà êë ïéâáå äéìò àéøùå àî
 äìî äì úéìå>àúúì àøçà< àìã àîìòá 

 äî ìëì éöù àìëú àøåäðã ïéâá éöúùà
äéìò àîéé÷ã:  

 éðååâ ùîçå ïéòáøàáâïéøåäð éðéæ à âéìôúà מיני שלים צבע וחמשה בארבעים

                                                           

 ).א"ד (מ"בר' שלח לך קעה א א
 ).א"ד(ב ”א הודפס שנית בפקודי רכח ע”מכאן עד ברזא עלאה שבדף נב ע ב
אמנם השרשים שלהם למעלה בענפים ואפילו ,הגוונים אינם אלא אחר יציאתם מן המלכות לעולמות  ג

עיקר הגוונים הם באים מהגבורות ' השרשים אינם מתגלים אלא מבינה ולמטה דדינין מתערין מסטרהא וכו
יהם נמדדים כל השיעורים וכל הגוונים שמודדין ומשערין גוון האור אם צריך לערב רובו דין או שעל יד

ן וכל "ולזה לא נתגלו הגוונים אלא אחר התיקון שנתקנו זו' מועט דין ורובו רחמים או שוה בשוה וכו
הרי זכר , ה"שהם חו, ט"ה וי"ה שהוא הוי"האצילות בסוד אדם שנתמזגו החסדים עם הגבורות בסוד מ

י במילוי ואלקים במילואו "ג ואדנ"ה וקמ"ק כתב מ"ב הרמ"נ. 'בארבעין וחמש גווני וכו). זהר הרקיע(' ונוק
כבר יש זיני . ה"חו' ה כולל מילוי גימטרי"ה דכיון דמ"י כתבו שהוא שם מ"ה אותיות ותלמידי האר"הם מ

. תהום' ספירות בז' והאדם כלל ז. אדםאלא ששורש הם באצילות בדיוק . גוונין דעיקר גוונים הם בבריאה
ואתרין ' כ יש בחי"ג ע"ח או ז"מ כיון שיורדות בו ז"מ. 'והגם דיסוד הוא א. כי יסוד נוקבא נקרא תהום

וכשיש . ן"ואבנין הם הגבורה שהם משורשי ב. 'דשייך לי' וכח בטש הוא החיבור בתהומ. דמקבלין להם
לתרין ' וחפיי. ונגדי מיא להעולמות.  נקב הגבורה להמתיקןח"שהם ה' והנהור. ן"אב' א גימטרי”בואו ע

נזר (והקשים אזלין לחיצונים בסוד נפולים . והרפיין נמתקים בחסד. כי יש דינין רפיין ויש קשים. סטרי
 ).נ"ש) (ישראל
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 נחלקים שבעה .העולם נחלק אורות
 בתהום מכה אחד כל .תהומות לשבעה

 ,התהום בתוך מתגלגלות ואבנים ,שלו
 ונוקב אבנים באותם אור אותו ונכנס
 כל ושוקעים ,בהם יוצאים ומים ,אותם
. צדדים לשני ומכסה התהום על ואחד אחד

 אור ונכנס ,נקבים באותם מים יוצאים
 האור מתגלגל .התהום צדדי לארבעת ומכה

 ,המים ונחלקים ,באחד ופוגשים בחברתו
 ,תהומות בשבעה שבעה אותם כל ואוחזים
 ,הוםהת של כיםובחש )שורים( וכורים
 ועולים ,בהם מתערבים הללו כיםווהחש
 ,מאורות באותם ומתגלגלים ויורדים המים

 ,ומים וחושך אורות כאחד ומתערבים
. חשוכים נראים שלא אורות מהם ונעשו

 לשבעה ונחלקים ,בחברו מכה אחד כל
 זורמים ובהם ,התהום של צנורות וחמשה

 ,בקולו עולה נוריוצ נוריצ כל .מים
 ,נשמע קול וכשאותו .עיםמזדעז והתהומות

 מימיך חלק ,ואומר לחברו קורא תהום כל
 תהום אל תהום" שכתוב זהו .בך ואכנס
  ".צנוריך לקול קורא

àîìòáïéîåäú äòáùì ïéâìôúî äòáù â ãç ìë 
ùèáã ïéìâìâúî ïéðáàå äéìéã àîåäúá ] åâá

àîåäú[àá àøåäð àåää ìééòå  ïéðáà ïåðé)á÷ðå (
]áé÷ðå[ ìò ãçå ãç ìë ïéò÷ùå åäá å÷ôð àéîå ïåì 

 ïåðéàá àéî å÷ôð ïéøèñ ïéøúì àééôçå àîåäú
 àîåäú éøèñ òáøàì ùèáå àøåäð ìàòå ïéá÷åð
 ïéâìôå ãçá åòøòàå äúøéáçá àøåäð àìâìâúî
 éîåäú äòáùá äòáù ïåðéà ìë ïãéçàå ïééî

 ïàøëå>ñ"ïàøù à<àîåäú éëåùçá äçå  éëåù
 ïåðéàà ïéúçðå àéî ïé÷ìñå ïåäá éáøòú

 ïéøåäð àãçë åáøòúàå ïéøåäð ïåðéàá ïéìâìâúîå
 àìã ïéøåäð åäééðî åãéáòúàå ïééîå ïéëåùçå
 äéøáçá ãç ìë ùèá ïàëåùç ïàæçúà

éøåðö ùîçå ïéòáùì ïéâìôúîååîåäú à åäáå 
 äéì÷á ÷éìñ àøåðöå àøåðö ìë àéî ïãâð

)ïòæòæúàå (]ïòæòãæàå[äú  àì÷ àåää ãëå ïéîå
 âéìô øîàå äéøáçì éø÷ àîåäú ìë òîúùà

ää êá ìåòàå êîéî" ã)ç áî íéìäú ( ìà íåäú
êéøåðö ìå÷ì àøå÷ íåäúæ:  

 )וששים( מאות שלש אלה תחת
 לבנים מהם ,גידים )וחמשה( ושמונים

 זה נכללו , אדומיםומהם שחורים ומהם
 נרקמו גידים אותם .אחד צבע ונעשו בזה

 נקראת אחת וכל ,רשתות עשרה בשבע
 בזה זה נרקמו )התקיימו( .גידים רשת

 אלה תחת ,התהום בתחתית ויורדים

äàî úìú ïéìà úåçú )äùîçå ïéúùå( 
]ïéðîúå[ïéãéâ ç ïåäðî ïéîëåà ïåäðî ïéøååç ïåäðî 

 ãç ïååâ åãéáòúàå àãá àã åìéìëúà ïé÷îåñ
 ìëå úåúùø äøùò òáùá åîé÷øúà ïéãéâ ïåðéà

 éø÷à ïéãéâ úùø ãç)åîéé÷úà (]åîé÷øúà[ àã 
ïéìà úåçú éîåäú éìåôùá ïéúçðå àãá ïéøú 

                                                                                                                                                                                     

) א"יט ע(ז "קדמת תיקוש בה" כמ דאילנא והוא שקיו'וכון שהוא שם המפורש "ה במלוי אלפי" הוא הויא
 ובו נברא הכל והוא עשר ,] הדעת' שהשקיא דאילנא הוא בחי–ה כנור "ד ד"ז נח ע"א בתיקו" בהגר'עי[

ב ”מיני מראות נחלק העולם פקודי רכח ע). א"י ג ע"א בס"בהגר (ס שהן פנימיות הספירות"אותיות בע
 ).א"ד(

ק וגם "ל וא הוא עלמא שהעולם הוא בע"וז, א"ק דז"תבונה המתלבשת בו' פי, עלמא נקרא בינה ב
כי התבונה המתלבשת , ק ואלו הם סוד המשכן"ואין עולם אלא מצד שמתלבשין בו, מלכות נקרא עלמא

י משכן "ז משכן עילאה מ"ש בתיקו"כמ, ומשכן עליון בינה הנקרא מי עליונה, ה"א נקרא מ"ס בז"עם י
 .יהל אור' ועי, )ב" ד עי"א על ס"בהגר(ג טעמים "ב נתיבות וי"דהיינו לל). זהר הרקיע(' ה וכו"תתאה מ

 ).זהר הרקיע(תהום ' יסוד אימא ויסוד מלכות נק ג
 כי ענין הזיווג השיבטשזיווג נקרא , )ה וכבר"א ד"צ יג ע"א בספד"בהגר (הבטישה הוא בסוד זיווג נעלם ד

ה "ב ד"ח יח ע"א תז"בהגר (שיתמתקו כדי ג אש ומים"חו יוצאים מנ שהם"זוכגון הפכים ה' באת הוא לזווג 
 ).ג"ב פב ע"ו ביאורים ח"לש (ווגיכעין זרק ווג ממש אלא י זה אינבטישה, )כד אתפשט

כי מתחלה הם בחשוכי אבל לאחר דאתערבי בנהורין נמתקו ואז אינם . ואמר דכראן בחשוכי תהומא ה
 )שם(ן לבטשי זה בזה "ונעשה בהם הכנה לכל הזיווגים להיות כלים להעלות מ. חשוכין אלא נהורין ימים

 ).נ"ש(
הצינורות הם מקום שעוברים האורות המתפשטים למטה כמו השערות שהם הצינורות שמתלבשים  ו

 .נ בסוף הספר"אריכות בש' עי). זהר הרקיע(בתוכם האור שיוצא מן המוח 
  .אריכות בזוהר הרקיע' עי ז
שכמו שיש ומבשרי אחזה אלוה ' צינורות קטנים מתפשטים לכל צד זולת צינורות הגדולים שבאצי ח

  ).א"ד(באדם גידים קטנים וגדולים 
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 ושתי ,הברזל כמראה רשתות שתי עומדות
 שני. הנחשת כמראה אחרות רשתות
 ואחד מימין אחד ,עליהם עומדים כסאות

 חברותתמ רשתות אותן כל .משמאל
 צנורות מאותם יורדים ומים ,כאחד

 שני אותם .האלה תותברש ונכנסים
 ואחד , שחוררקיע של כסא אחד ,כסאות

 הללו הכסאות שני ,תחש רקיע של כסא
 כסא באותו )באחד( עולים ,עולים כשהם

 יורדים וכשיורדים ,רוהשח הרקיע של
 הכסאות שני. התחש רקיע של כסא באותו
 ואותו .משמאל ואחד מימין אחד ,הללו
 סאכ ואותו ,מימין השחור הרקיע של כסא
  .משמאל התחש רקיע של

 ïéúùø ïéøúå àìæøôã åæéçë ïéîéé÷ ïéúùø
 åæéçë ïéðøçà]ã[ éîéé÷ ïååñøë ïéøú àùçð

 ïåðéà ìë àìàîùî ãçå àðéîéî ãç åäééìò
 àãçë ïøáçúî ïéúùø]ïééîå[ ïåðéàî ïéúçð 

 ãç ïååñøë éøú ïåðéà ïéúùø ïéìàá ïéìàòå ïéøåðö
 àòé÷øã àééñøë ãçå àîëåà àòé÷øã àééñøë

àðåâññà ]ïéìàïååñøë ïéøú [ ïé÷ìñ ïåðéà ãë 
 ïé÷ìñ)ãçá (]àåääá[ àîëåà àòé÷øã àééñøë 

 àééñøë àåääá ïéúçð ïéúçð ãëå]àòé÷øã [
)àòé÷øá( àðéîéî ãç ïååñøë ïéøú ïéìà àðåâññ 

 àîëåà àòé÷øã àééñøë àåääå àìàîùî ãçå
 àðåâññ àòé÷øã àééñøë àåääå àðéîéî

àìàîùî  
  áð/à  

 , השחורעהרקי של בכסא כשעולים
, בו ויורדים ,שמאל רקיע של הכסא מנמיך

 יורדים( ,באחד אחד הכסאות מתגלגלים
 הרשתות אותן כל לוקחים )ולוקחים

 התהום לתחתית אותם ומכניסים תוכםב
 למעלה ועולה אחד כסא עומדו ,התחתונה

 אחר כסא ועומד ,התהומות אותם מכל
 כסאות שני בין ,התהומות כל של למטה

 וכל ,תהומות אותם כל םמתגלגלי אלו
 הכסאות שני בין ננעצו צנורות אותם
  .הללו

 êéàî àîëåà àòé÷øã àééñøëá ïé÷ìñ ãë
 ïéìâìâúî äéá ïéúçðå àìàîù àòé÷øã àéñøë

ãçá ãç ïååñøëá åäééåâá ïéúùø ïåðéà ìë ïéè÷ð 
 ãç íéà÷ äàúú àîåäúã àìåôùá ïåì ïéìàòå

éà÷å éîåäú ïåðéà ìëî àìéòì ÷éìñå àééñøë í
 ïéøú ïéá éîåäú ìëã àúúì àøçà àééñøë
 ïåðéà ìëå éîåäú ïåðéà ìë ïéìâìâúî ïéìà ïååñøë

ïéìà ïååñøë ïéøú ïéá åöòðúà ïéøåðö:  

 ,הם צנורות )אורות( וחמשה שבעים
 אותם וכל ,הכל של עליונים הם שבעה

 בגלגלי נעוצים וכולם ,בהם אחוזים אחרים
 בגלגלי ונעוצים ,הזה בצד הזה הכסא
 )בתהומות(מים  בהם. הזה בצד הזה הכסא
 כורים שיורדים אותם .ויורדים עולים

 נכנסים שעולים אותם .ובוקעים בתהומות
 וממלאים ועולים ,האבנים נקבי באותם
 של צבעים שבעה כאן עד .הימים לשבעת
 אחרים אורות שבעה. עליון בסוד אורות

 כולל אחד וים ,ימים לשבעה נחלקים
 העליון ים הוא האחד הים אותו .אותם
 שבעה .בו כלולים הימים שבעת שכל

 ומכים הים אותו לתוך נכנסים הללו אורות
 צד וכל .צדדים לשבעה )לשבעים( לים בו

 ùîçå ïéòáù)ïéøåäð ( äòáù ïåðéà ïéøåðö
 åäá ïãéçà ïéðøçà ïåðéà ìëå àìëã éàìò ïåðéà
 àã àøèñá àééñøë éàäã éåìâìâá éöéòð åäìëå

]àã àøèñá àééñøë éàäã éåìâìâá ïéöéòðå[ ïåäá 
ïééîâîåäúá ïàøë ïéúçðã ïåðéà ïéúçðå ïé÷ìñ éã 

 éá÷åð ïåðéàá ïéìàò ïé÷ìñã ïåðéà ïåì éò÷áå
 äòáù ïàë ãò ïéîé òáùì ïééìîå ïé÷ìñå ïéðáà

àæøá ïéøåäð éðååâä ïéðøçà ïéøåäð äòáù äàìò 
 àåää ïåì ìéìë ãç àîéå íéîé äòáùì ïéâìôúî
 ïìéìë ïéîé òáù åäìëã äàìò àîé åäéà ãç àîé
 àîé àåää åâì ïéìàò ïéìà ïéøåäð äòáù äéá

çîå äéì ïà) àîéìïéòáùì (] àîîéìäòáùì[ 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(רקיע שיש לו גוון תחש אשר תרגומו ססגונא ששש ומתפאר בגוונין הרבה שלו  א
á) ñ"ð àïéè÷ðå éúç(ôãá óñåð "å. 

â) ð"àéîåäúá à(ôãá óñåð "å. 

 ).א"ד(חופרים בתהומות  ד
 ).א"ד(כ "ע ה
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 והכהו" ככתוב ,נחלים לשבעה נחלק וצד
 נחלק ונחל נחל וכל ."' וגונחלים לשבעה
 לשבע נחלק ונהר נהר וכל ,נהרות לשבעה
 לשבעה תנחלק ודרך דרך וכל ,דרכים

 נכנסים כולם הים מימי וכל ,שבילים
  .לתוכם

 áéúëãë ïéìçð äòáùì)åè àé äéòùé (åäëäåà 
åâå íéìçð äòáùì'á âìôúà àìçðå àìçð ìëå 

 äòáùì âìôúà àøäðå àøäð ìëå ïéøäð äòáùì
 äòáùì âìôúà àçøåàå àçøåà ìëå ïéçøà

åäééåâì ïéìàò ïåäìë àîéã éåîéî ìëå ïéìéáù:  
 לשבעה ויורדים עולים אורות שבעה

 לתוך נכנסים עליונים אורות שבעה .צדדים
 כמו .יוצאים אחד ומעליון הם ששה .הים

 אותם לכל מימיו מחלק כך ,הים שנוטל
 למטה אחד תניןו ,נהרות אותם לכל ,ימים
 בצד בא ,נהרות אותם בכל שט שמאל בצד

 ומגיע ,כברזל חזקים כולם ,קשקשיו
 האורות אותם וכל .מקומה אבושו ,לשאוב

 ,אש לוהטים ולשונו פיו .לפניו נחשכים
 עד, חזקה כחרבחדה  לשונו )לשונו דוח(

 ואז ,הים לתוך למקדש כנסילה שמגיע
 ,נחשכים והאורות המקדש את מטמא
 נחלקים ואז ,מהים עולים עליונים ואורות

 ומימיו קופא והים ,שמאל בצד הים מימי
 שכתוב כמו ,הדבר סוד זה ועל .זורמים לא

 אשר השדה חית מכל ערום היה והנחש"
 יורד הרע הנחש סוד ".אלהים 'ה עשה

 והוא ,)למטה מלמעלה( למעלה מלמטה
 לפתות ויורד ,המרירים המים פני על שט

 הזה הנחש. רשתו לתוך שיפלו עד למטה
 והוא נכנס במעיו ,וא מות שבעולםה
 ויש .שמאל לצדהוא  ,האדם של יםומסתה

 שניהם .ימין בצד החיים של אחר נחש
  .שבארנוה כמו האדם עם הולכים

 ïéøèñ äòáùì ïéúçðå ïé÷ìñ ïéøåäð äòáù
ò ïéàìò ïéøåäð äòáùà ïåðéà àúéù àîé åâì ïéì

 âéìô éëä àîé ìéèðã äîë é÷ôð äàìò ãçîå
ïéøäð ïåðéà ìëì ïéîé ïåðéà ìëì éåîéîâ àðéðú ãç 

éøäð ïåðéà ìëá èàù àìàîù øèñá àúúì ï
 éèîå àìæøôë ïéôé÷ú ïåäìë éåù÷ù÷ øèñá éúà

 ìëå äøúà áéàùå àáàùì]ïåðéà[ ïéøåäð 
äéî÷ ïëùçúà àùà àèäìî äéðùéìå äéîåô 

] ãåãç>ã<äéðùéì[ àáøçë äéðùéì ãåãç 
àôé÷úã ïéãëå àîé åâ àùã÷îì ìòéîì éèîã ãò 

 ïéàìò ïéøåäðå ïéøåäð ïëùçúàå àùã÷î áéàñ
ôúî àîé ïéãë àîé ïî ïé÷ìñ øèñá éåîéî ïéâì

éôà÷ àîéå àìàîùä àã ìòå éåîéî ïéãâð àìå 
 áéúëã äîë äìîã àæø)à â úéùàøá ( ùçðäå

åäé äùò øùà äãùä úéç ìëî íåøò äéä" ä
éäìà" àìéòì àúúî úéçð àùéá àéåçã àæø í

]ð"ààúúì àìéòî [ ïééî éôà ìò èàù àåäå 
 éåúùø åâ ïåìôéã ãò àúúì éúôàì úéçðå ïøéøî

àéåç éàää ééåòîá ìàò àåäå àîìòã àúåî àå 
 àéåç úéàå àìàîù øèñì àåä ùð øáã íéúñã
 äéîò éìæà åäééåøú àðéîé øèñá ééçã àøçà

äåî÷åàã äîë ùð øáã:  
 חיות שאר כל שהרי ,"השדה חית מכל"

 משום ,זה כמו להרע חכם בהם אין השדה
 שנמשך למי אוי .הזהב זוהמת שהוא
 שבא מי לולכ מות לו גורם שהוא ,אחריו
 אחריו נמשך אדם .בארנוה והרי .אחריו
 כמו ,שלמטה מה בכל לדעת ויורד למטה
 עד ,אחריהם ודרכו רצונו נמשך כך ,שיורד

 העולם תאות ורואים ,הזה לנחש שמגיעים
 והוא ,קם אז ,זה במקום שטים ודרכיו

 àì÷çã ïåéç øàù ìë àäã äãùä úéç ìëî
 åäéàã ïéâá éàäë àùàáàì íéëç åäá úéì
 äéøúáà êéùîúàã ïàîì éåå àáäãã àîäåæ
 äéøúáà ïééúàã ìëìå àúåî äéì íéøâ åäéàã

 äåî÷åà àäå àúúì äéøúáà êéùîúà íãà
 éëä úéçðã äîë àúúìã äî ìëá òãðîì úéçðå

èîã ãò åäééøúáà éåçøàå äéúåòø êéùîúàé ï

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב ”שמות רמב ע א
מ "א. שביליןז "ו אלפים תת"א ארחות ו"ט נחלים גשם נהרות ואלפים ות"לפי החשבון הרי הם מ ב

  ).א"נ(
 ).א"ד(ב ”הוא המקטרג הגדול שעליו נאמר והרג את התנין אשר בים וארא כז ע ג
 ).א"ד(חדוד לשונו כחרב חדה וחזק  ד
 ).א"ד(ב ”והים נקרש ונקפא מלשון קפאו תהומות לעיל כט ע ה
 ).א"ד(א להסיתו כדי שיפול ברשתו אשר טמן לו "ר נכנס ומתעלם במעי הסתום של בנ"שהיצה ו
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 וגרם ,בהם ונדבק ואשתו אדם אחר נמשך
 עד ,אחריו שבאו הדורות ולכל מות להם

 פסקה לא ,סיני להר ישראל שהגיעו
 כיון ,נתבאר והרי ,מהעולם וזוהמת
או ונדבקו בעץ ששורה בו מות שחט

  .למטה

 éåçøåà åèùå àîìòã äéúáåàéú åîçå àéåç éàäì
 åäééøúáà åäéà êéùîúàå í÷ ïéãë àã øúàá
 àúåî åäì íéøâå åäá ÷áãúàå äéúúàå íãàã

åá ìàøùé åèîã ãò äéøúáà åúàã éøã ìë
èì àäå àîìòî äéìéã àîäåæ ÷ñô àì éðéñã àøå

 äéá àéøùã àðìéàá å÷áãúàå åèçã ïåéë øîúà
àúúì àúåî:  

 אלהים 'ה קול את וישמעו" ,כתוב מה
 אלא מהלךלא כתוב כאן  ".בגן מתהלך

 היה חטא שאדםטרם  ,בא וראה". מתהלך"
 ולא ,העליון האור בחכמת ועומד עולה
 תאותו לשהגדי כיון .החיים מעץ נפרד היה

 עד אחריהם נמשך ,למטה ולרדת לדעת
 .הטוב ועזב רע וידע ,החיים מעץ שנפרד

 אתה רשע חפץ אל לא כי" כתוב זה ועל
   יגורךלא

 áéúë äî)ç â úéùàøá ( ìå÷ úà åòîùéå
åäé"éäìà ä" ïàë áéúë ïéà êìäî ïâá êìäúî í

êìäúî àìààíãà àèç àì ãò éæç àú á äåä 
 åøéäðã äîëçá íéà÷å ÷éìñäàìòâ äåä àìå 

ééçã àðìéàî ùøôúîã àúáåàéú éâñàã ïåéë 
 ãò åäééøúáà êùîúà àúúì àúçðìå òãðîì
 ìòå áåè ÷áùå òø òãéå ééçã àðìéàî ùøôúàã

 áéúë àã)ä ä íéìäú ( òùø õôç ìà àì éë
êøåâé àì äúà  

  áð/á  
 דירה לו אין ,רע אחר שנמשך מי ".רע

 היו ,חטאו שלא ועד. החיים עץ עם
 חכמה יודעים והיו מלמעלה קול םשומעי
 העליון זהר של בקיום ועומדים עליונה

 קול אפילו ,שחטאו כיון .פוחדים ולא
 ,וז דוגמאכ .בו לעמוד יכלו לא שלמטה

 ישראל שעמדו בשעה ישראל חטאוש טרם
 הנחש זוהמת מהם נתבטלה סיני הר על

 היה הרע יצר טוליב אז שהרי ,הזה
 בעץ נאחזו ואז ,מהם אותו ודחו מהעולם

ã äéì úéì òø øúá êùîúàã ïàî òø íò äøé
 àì÷ ïéòîù ååä åàèç àì ãòå ééçã àðìéà

äàìò àúîëç éòãé ååäå àìéòìîä éîéé÷å 
äàìò àøäéæã àîåé÷áå åàèçã ïåéë éìçã àìå 

]åìéôà) [å÷éôà( àì÷ ]àì àúúìã[åä åæ ïéìëé 
ìàøùé åáç àì ãò àã àðååâë äéá í÷éîìç 

 øáòúà éðéñã àøåè ìò ìàøùé åîéé÷ã àúòùá
 éàäã àîäåæ åäééðîàéåéçè øöé ìåèá ïéãë àäã 
àîìòî äåä òøäé ïéãëå åäééðî äéì åçãå 

                                                           

ב "וי). א"ד(מתהלך שאחזו בקליפה שבה שורה המיתה ). מ"מ(כינוי אל הנקבה שהיא מלכות ' שהת' פי א
מכאן עד ). א"נ(מלכות עם הכולל ' שמפעיל עוד הליכה יתר על הראשונה מתהלך גי' מתהלך כו' האריך וכ

  ).א"ד(א ”עלקמן עא ' ב ועי”מההוא גוונא ממש שבסוף דף נג תמצאהו כפול בכי תשא קצג ע
שעומק החטא דעץ הדעת הוא במה , א"ג ואמור קז ע"ג וקמ ע"תולדות קלט ע, ב"עוד נח עה ע' עי ב

, ר נכנס לנסיון שלא ברשות"אדה. א"לקמן רנח ע' ועי, )ג"ב פא ע"ה ח"דע(' שנכנס להסתכל בעניני הקלי
 ).ד"ב פג ע"ה ח"דע(אלא מדעתו וחפצו ורצונו 

 ).מ"מ(אבא  ג
 .)מ"מ(א "ז ד
 ).מ"מ(אבא  ה
 ).מ"מ(בינה  ו
æ  éäå)ôã"å.( 

 ).א"ד(כי תשא קצב  ח
אם כי כל ראיה בו אינה באה אלא על ידי התלבשות באספקלריא , אז היה גילוי באספקלריא המאירה ט

 ).ב"ב ח ע"כללים ח(שאינה מאירה 
' ה שובו לכם לאלהיכם ועי"הקב' ע דא"משמע אילו לא חטאו לא היו יכולין להזדווג עם נשותיהם וצ י
והגיה שם נכדו דאמרו בזוהר נח אלמלא לא חטא אדם לא . מ"א. ז"ד קצת ישוב ע"פינחס עמוד תי' בפ

ואני בעניי . ד"ש ובהא ניחא עכ"ר אבל עביד מסטרא דרוח קדשא קדישין ע"עביד תולדות כגוונא דא דיצה
ועוד .  דהוו מולדיא דחי לקרא דשובו לכם לשמחת עונה אלא דפריך עלה ומסיק"ע' ז דף ה"אומר דהרי בע
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 אז. למטה ירדו ולא למעלה ועלו ,החיים
 ,עליונות אספקלריות ורואים יודעים היו

 .עוולשמ לדעת ושמחים עיניהםהאירו ו
 של חגורות הוא ברוך הקדוש להם חגר ואז

 לשלוט יוכל שלא ,הקדוש שמושל  אותיות
 כמו אותם יטמא ולא הזה הנחש עליהם

 כל מהם בטלו ,בעגל שחטאו כיון .דםוק
 מהם ובטלו ,עליונים ואורות דרגות אותן
 מהשם שהתעטרו ינותומז חגורות אותן

 הרע נחש עליהם והמשיכו ,הקדוש העליון
 ואחר .העולם לכל מות וגרמו ,מקדם כמו
 ישראל בני וכל אהרן וירא" ,כתוב מה כך

 מגשת וייראו פניו עור קרן והנה משה את
  ".אליו

 åúçð àìå àìéòì å÷ìñå ééçã àðìéàá åãéçàúà
 ïéàìò ïàéøì÷ôñà ïàîçå ïéòãé ååä ïéãë àúúì
 ïéãëå òîùîìå òãðîì ïàãçå åäééðéò ïéøäðúàå

á÷ ïåì øâç"ïååúàã ïéøåâç äà àùéã÷ äéîùã 
ç éàä åäééìò äàèìùì ìåëéé àìã áàñé àìå àéå

 åäééðî øáòúà ìâòá åàèçã ïåéë àúéîã÷ë ïåì
 åäééðî åøáòúàå ïéàìò ïéøåäðå ïéâøã ïåðéà ìë

æî åøéâç ïåðéàå ïéðéé]øèòúàãé äàìò àîùî 
àùéã÷) [äàìò éåîù éåøèòã( åäééìò åëéùîàå 

 àîìò ìëì àúåî åîøâå ïéîã÷ìîë àùéá àéåç
 áéúë äî øúáìå)ì ãì úåîù (ëå ïøäà àøéå ì

 åàøééå åéðô øåò ïø÷ äðäå äùî úà ìàøùé éðá
åéìà úùâî:  

 וירא" ,בתחלה כתוב מהבא וראה 
 רואים וכולם ,"להוהגד היד את ישראל
 באספקלריה ומאירים עליונים אורות

 את רואים העם וכל" שכתוב ,שמאירה
 ,פוחדים ולא רואים היו הים ועל ".תוהקול

 פני ,שחטאו אחר ".ואנוהו אלי זה" שכתוב
 שכתוב ,לראות יכולים היו לא הסרסור

  ".אליו מגשת וייראו"

 àúéîã÷á áéúë äî éæç àú)àì ãé íù ( àøéå
 ïéøäæ ïàîç åäìëå äìåãâä ãéä úà ìàøùé

àøäðã àéøì÷ôñàá ïéøäðúîå ïéàìòá áéúëã 
)åè ë íù ( àîé ìòå úåìå÷ä úà íéàåø íòä ìëå

 áéúëã ïéìçã àìå ïàîç ååä)á åè íù ( éìà äæ
 ïéìëé ååä àì øåñøñä éðô åèçã øúáì åäåðàå

 áéúëã éîçîì)ì ãì íù (åéìà úùâî åàøééåâ  
 בני ויתנצלו" ,בהם כתוב מהבא וראה 

 מהם שבטלו ,"חורב מהר םעדַי את ישראל
 åäá áéúë äî éæç àú)å âì íù ( éðá åìöðúéå

 åäééðî øáòúàã áøåç øäî íéãò úà ìàøùé

                                                                                                                                                                                     

' ז אמר והסירותי וגו"ר ובסוף קל"אומר והסירותי את לב האבן דמתבטל יצה' דבמדרש הנעלם וירא קט א
. ק כי קצרתי"ש בבזוהר נח הנזכר ודו"ד מ"בשר ולא לדבר אחר והיינו ע' ונתתי לכם לב בשר לב להוצי

 ). א"נ(ן "מאי
  ).א"ד(חגורה של אותיות הקדושים  א
 כי אין השגה לשום בריה רק -' א אספקלריא כורדלא אנהיר סיה, ל"ז, א"ח יח ע"א על תז"גר בבה'עי ב

דהיינו שכל הבריאה . ל"עכ, ה אנהיר לה בדרגיה ועביד לה אספקלריא דנהרא"בשכינה כידוע רק שמרע
אים אמנם אם ישנם חילוקי מדרגות בין הברו. כולה אינה יכולה להשיג מאומה אלא ממידת המלכות בלבד

ח " בתז'ועי. א אם לאו"כלומר אם המלכות עומדת בזיווג עם ז, הדבר תלוי באם המלכות מאירה אם לאו
כרובי עינא דפתחין וסגרין דבהון נהיר עמודא דאמצעיתא בבת עינא : תנא דמסייע ליסוד זה, ג"לד ע

, למימרא. כ"ע, ואתקריאת מסטרה אספקלריא דנהרא וכד סתים עינא אתקריאת אספקלריא דלא נהרא
מסטרא : ב"ז פט ע" ת'ועי. א אם לאו"בזיווג עם ז' הוא אם הנוק" לא נהרא"לבין " נהרא"שההבדל בין 

אתקריאת אספקלריא דלא נהרא , י בלא בעלה"וכד איהי אדנ, ה אתקריאת אספקלריא דנהרא"דיהו
 מראה שאינה נקראת, י בלא בעלה"וכאשר היא אדנ, ה נקרא מראה המאירה"מצידו של הוי: תרגום[

 ).ו"לש(א "ב קצד רע"ח]. מאירה
 אשר ה"ב הויה דהשם עתה הגילוי שכל הוא נודע הנה כי הוא בביאור והענין: ד"ב מז ע"ה ח"דע' עי ג

) טו ג שמות (הכתוב בענין וכנודע, אדני שם י"ע רק הוא גילויו הנה ע"בי ובעולמות, א"בז רק הוא באצילות
 קמץ צירי חולם [אותיותיו מוציא בנקודות ה"מ השם עתה הוא המפורש שם סוד וכן. זכרי וזה שמי זה

 הינם הללו מהניקודים אחד כל שכן, א"דז דדעת ה"הוי שם ניקוד שזהו', א פרק מד שער ח"ע' ועי. צירי
 אחרונה א"וה, קמץ ניקודו ו"וי, צירי ניקודו א"ה, חולם ניקודו ד"יו: האות שם ביטוי של העיקרי הניקוד
' וב, אחת ד"יו עצמה היא חירק ניקוד נקודת: כדלהלן הוא החשבון [ו"ס במספר שהוא, ].צירי ניקודו

 כ"סה, האחרון שבצרי ם"יודי' ב ועוד', וי' מו כלול הקמץ, נוספים ן"יודי' ב הם הראשון צירי דניקוד נקודות
 .משה ה"מסו) לג לד שמות (בסוד א"הגר ש"וכמ, 'וכו, ].ו"ס
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א " נבהם שהתחברו( כלי זיין אותם
 טוישל שלא כדי סיני בהר )בה שהתחגרו

 מה מהם שבטלו כיון .רע נחשאותו  בהם
 לו ונטה האהל את יקח ומשה" ,בכתו

  ".המחנה מן הרחק למחנה מחוץ

ïðééæî ïåðéàà) åäá åøáçúàã( ]äá åøâçúàã[ 
 àéåç àåää åäá èåìùé àìã ïéâá éðéñã àøåèá

 áéúë äî åäééðî øáòúàã ïåéë àùéá)æ íù (
å äðçîì õåçî åì äèðå ìäàä úà ç÷é äùî

äðçîä ïî ÷çøä  
שייך  הזה הפסוק מה ,אלעזר רבי אמר

 מישראל שבטלו משה שידע כיון אלא ,זהל
 ודאי הרי ,אמר ,עליונים כלי זיין אותם
 ,ביניהם רלדּו יבא רע נחש והלאה מכאן
 ,מיד .יטמא ,ביניהם מקדש כאן יקום ואם

 חוץמ לו ונטה האהל את יקח ומשה"
 משה ראה כי ,"המחנה מן הרחק למחנה
 היה שלא מה רע נחש ישלוט אז שהרי

 לא וכי ,"מועד אהל לו וקרא. "לזה דםומק
 בהתחלה אלא ,מועד אהל בהתחלה היה
  .מועד אהל וכעת ,סתם אהל

 éàä éáâì àø÷ éàä éàî øæòìà éáø øîà
 äùî òãéã ïåéë àìà]åøáòúàã) [øáòúéã( 

æ ïåðéà ìàøùéã åäééðî éàãå àä øîà ïéàìò ïéðéé
 åäééðéá àøééãì éúéé àùéá àéåç äàìäìå ïàëî

ãéî áàúñé åäééðéá àëä àùã÷î íå÷é éàåá 
 äðçîì õåçî åì äèðå ìäàä úà ç÷é äùîå
 ïéãë àäã äùî àîçã ïéâá äðçîä ïî ÷çøä
 àðã úîã÷î äåä àìã äî àùéá àéåç èåìùé

ãòåî ìäà åì àø÷åâ ìäà àúéîã÷á äåä àì éëå 
î ìäà àúùä íúñ ìäà àúéîã÷á àìà ãòå

ãòåî  
 ,לטוב אמר אלעזר רבי ,מועד זה מה

 אמר אלעזר רבי .לרע אמר אבא ורבי
 של שמחה יום שהוא מועד מה ,לטוב

 )מועד מה( ,שהוקד בו שנתוספה הלבנה
 לה קרא כאן גם ,סרוןיח בו שולטת לא

 )נחש( התרחק שהרי להראות ,זה בשם
כתוב  זה ועל ,נפגם ולא מביניהם אהל

  ".מועד אהל לו וקרא"

 àáà éáøå áèì øîà øæòìà éáø ãòåî éàî
ùéáì øîàã ãòåî äî áèì øîà øæòìà éáø 

]ã[ äéá àôñåúàã àøäéñã äåãç íåé åäéà
 äùåã÷)ãòåî äî ( óåà àúåîéâô äéá àèìù àì

 ÷éçøúà àäã äàæçàì àã àîùá äì àø÷ àëä
)àéåç(] åäééðéáî[ >ìäà<úà àìå åäééðéáî  íéâô

áéúë ãòåî ìäà åì àø÷å àã ìòå  
 בהתחלה שהרי ,לרע אמר אבא ורבי

 יצען בל אהל" שנאמר כמו ,סתם אהל היה
 .מועד אהלעכשיו ו ,"לנצח תיוויתד יסע בל

 שלא לעולמים כיםואר חיים לתת בהתחלה
 ,מועד אהל והלאה מכאן ,מות בהםישלוט 

 עכשיו ".חי לכל מועד ובית" שנאמר כמו
 בהתחלה .לעולם קצובים וחיים ןזמ בו נתן
 חברותא בהתחלה .נפגםעכשיו ו נפגם לא

 עכשיו ,יסורו שלא בשמש הלבנה של וזווג
 ולכן .לזמן מזמן שלהם הזווג ,מועד אהל
  .קדם היה שלא מה מועד אהל לו קרא

 äåä àúéîã÷á àäã ùéáì øîà àáà éáøå
 øîà úàã äîë íúñ ìäà)ë âì äéòùé ( ìá ìäà

 òñé ìá ïòöé ãòåî ìäà àúùäå çöðì åéúåãúé
 àìã ïéîìòì ïéëåøà ïééç áäéîì àúéîã÷á
 äîë ãòåî ìäà äàìäìå ïàëî àúåî åäá èåìùé

 øîà úàã)âë ì áåéà ( éç ìëì ãòåî úéáå
ïéáåö÷ ïééçå àðîæ äéá áéäééúà àúùää àîìòì 

 íéâôúà àúùäå íéâôúà àì àúéîã÷á
 àùîùá àøäéñã àâååæå àúåøáç àúéîã÷á

òé àìã ïîæî ïåäìã àâååæ ãòåî ìäà àúùä ïåã
 äåä àìã äî ãòåî ìäà åì àø÷å êë éðéâáå ïîæì

                                                                                                                                                                                     

 דבגדלות ,א" והן כלי זיין להלחם בס,זיונין' מוחין הן ג' הג: א"צ ג ע" בספדא"ה בבהגר"הגה' עי א
 .א"מסתלקין ומתכנעין הס

ישמח ' ל בפי"י זצ"ש רבינו האר"אור ועמ' י האהל ל"א לחד לישנא דרש”בשבח שח ע). א"ד(ב ”רלו ע ב
 ).א"נ(ן "מאי. 'משה כו

ש "הקדו) (ה"שער הארת המוחין פ(ח "בע'  ע,ון שהוא נקרא נקודת צי, והוא יסוד דהמלכות, אהל מועדג
 ).א"פט ע
 .א"ב קצד ע"ח' עי ד
 ).א"ד(ש ימי שנותינו בהם שבעים שנה "חיים שיש לו קצבה כמ ה
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íãå÷à:  
 ועוסק אחד לילה יושב היה שמעון רבי
 ורבי יהודה רבי לפניו יושבים והיו ,בתורה
 כתוב הרי ,יהודה רבי אמר .יוסי ורבי יצחק

 ,"חורב מהר עדים את ישראל בני ויתנצלו"
 זמן מאותו ליהםע מות שגרמו ואמרנו
 שהסירו רע נחש אותו בהם ושולט ,ומעלה

 אבל ,ישראל נניח .בתחלה מהם אותו
 ממנו )יתבטל( בטל ,חטא שלא יהושע
 סיני בהר עמם שקבל עליון כלי זיין אותו

  .לא או

 éòìå ãç àéìéì áéúé äåä ïåòîù éáø
 ÷çöé éáøå äãåäé éáø äéî÷ éáúé ååäå àúééøåàá

é éáø øîà éñåé éáøå áéúë àä äãåä)ùíå  (
 áøåç øäî íéãò úà ìàøùé éðá åìöðúéå
 àðîæ àåääî åäééìò àúåî åîøâã ïðéøîà÷å

àìéòìåá åãòàã àùéá àéåç àåää åäá èéìùå 
 àìã òùåäé çðéú ìàøùé àúéîã÷á åäééðî äéì

 àèç)éãòà( ]éãòúà[äéðî â äàìò àðééæ àåää 
àì åà éðéñã àøåèá ïåäîò ìá÷ã  

  âð/à  
 אם ,ממנו) יתבטל( בטל שלא רתאמ אם

 תאמר אם .אדם בני כשאר מת למה ,כך
 שהרי ,חטא לא והרי ,למה ,ממנו שהוסר

 .ישראל שחטאו בשעה משה עם היה הוא
 עטרה אותה קבל שלא )שהרי (תאמר ואם
 פתח. למה ,ישראל בלוישק כמו סיני בהר

 יחזו ישר אהב צדקות 'ה צדיק כי" ,ואמר
 מה החברים אמרו זה בפסוק ".פנימו

 ושמו הוא צדיק ,"'ה צדיק כי" אבל ,שאמרו
 ישר ,"הוא ישר" ".אהב צדקות" ולכן ,צדיק
 יחזו" זה ועל ,"וישר צדיק" שנאמר כמו

 דרכיהם ויתקנו ,העולם בני כל "פנימו
  .כראוי ישרה בדרך ללכת

 àìã àîéú éà)éãòà( ]éãòúà[ éëä éà äéðî 
ãòúàã àîéú éà àùð éðá øàùë úéî éàîà é

 äùî íò åäéà àäã àèç àì àäå éàîà äéðî
àäã àîéú éàå ìàøùé åáçã àúòùá äåä)  àì

ìéá÷ ( åìéá÷ã äîë éðéñã àøåèá àøèò àåää
 øîàå çúô éàîà ìàøùé)æ àé íéìäú (éëã ÷éãö 

åäé" àø÷ éàä åîéðô åæçé øùé áäà úå÷ãö ä
 ÷éãö éë ìáà åøîà÷ã éàî àééøáç äéá åøîà

åäé"äéîùå àåä ÷éãö ä úå÷ãö êë éðéâáå ÷éãö 
 øùé áäà)å( øîà úàã äîë øùé åäéà) íéøáã

ã áì (÷éãöäøùéå å éðá ìë åîéðô åæçé àã ìòå 
 øùéî çøàá êäéîì åäééçøà åð÷úéå àîìò

úåàé à÷ãë:  
 את הוא ברוך הקדוש כשדן ,בא וראה

 בני בֹר לפי אלא אותו דן אינו העולם
 שאכל בעץ אדם כשחטא ,ראה עודו. האדם

 לכל המות בו ששורה עץ לאותו גרם ,נוממ
 ,מבעלה אשה להפריד פגם וגרם ,העולם

á÷ ïéàã ãë éæç àú" àìà äéì ïã àì àîìò ä
àùð éðáã ïáåø íåôìæúå åç íãà áç ãë éæç 

 éøùã àðìéà àåääì íøâ äéðî ìëàã àðìéàá
 àùøôàì åîéâô íéøâå àîìò ìëì àúåî äéá

åîéâôã àáåç íéà÷å äìòáî àúúà àøäéñá àã 

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(ב "אילעי זכאי קשוט שבשלח לך קסב ע' כאן שייך אמר לו ר א
 אדם הראשון כבר נתקן כי היה ענין המיתה מכאן ואילך דבר מחודש מעתה שמה שקדם על חטא ב

והוצרך לזה להקשות מיהושע שאם היינו אומרים שחזר הדבר לקדמותו לא הוה קשה מידי שהיינו אומרים 
שחזר הדבר אל קדמותו גם יהושע שלא חטא עתה כיון שמקודם היה תחת המיתה גם עתה הוא תחת 

תה שאנו אומרים שמה שהיה המיתה כמו שהיה עם היותו שעתה לא גרם כיון שמקדום היה מכבר אמנם ע
אור יקר (קודם נתקן ומה שקלקלו עתה גרמו מותא עלייהו מההוא זמנא ולעילא קשה שיהושע לא גרם 

 ).א' ו סי"ש
  ).א"ד(הוסר ממנו  ג
  ).א"ד(א ”ויקרא טו ע ד
 ).מ"מ(יסוד  ה
 ).מ"מ(מלכות  ו
ם והיינו שנענש יהושע אף אם יהיו קצת צדיקים גמורים אם אינם רוב העולם הם נענשים בכלל ז

 ).אור יקר(למיתה עם ישראל אף אם היה צדיק גמור בעון העגל 
ç  àúå)ôã"å.( 
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 שעמדו עד בלבנה הזה הפגם חטא ועמד
 בהר ישראל שעמדו כיון .סיני בהר ישראל

 להאיר ועמדה ,הלבנה פגם אותו בטל ,סיני
 החזר ,כיון שחטאו ישראל בעגל. תמיד

 הנחש ושלט ,דםומק כמו להפגם הלבנה
 וכשידע .אליו אותה ומשך בה ואחז הרע
 אותם מהם והוסר ישראל שחטאו משה

 שהרי ודאי ידע ,עליונים קדושיםכלי זיין 
 ,ונפגמה אליו להמשיכה בלבנה אחז הנחש

 שעמדה וכיון. החוצה אותה הוציא ואז
 בעטרה עמד שיהושע גב על אף ,להפגם

 בה שרה שהפגם כיון ,שלו יןיהז כלי של
 לא ,אדם של בחטא שנפגמה כמו וחזרה

 שהיה למשה פרט ,התקייםל אדם יכול
  .עליון אחר בצד היה ומותו ,בה שולט

éðéñã àøåèá ìàøùé åîéé÷ã ãòà ïåéë ]åîéé÷ã [
)åîéà÷ã( àåää øáòúà éðéñã àøåèá ìàøùé 

 åáçã ïåéë øéãú àøäðàì àîéé÷å àøäéñã åîéâô
 àøäéñ ïéîã÷ìîë úáú àìâòá ìàøùé
 êéùîå äá ãéçàå àùéá àéåç àèìùå àîâôúàì
 øáòúàå ìàøùé åáçã äùî òãé ãëå äéáâì äì

 ïåðéà åäééðî àäã éàãå òãé ïéàìò ïéùéã÷ ïéðééæ
 äéáâì äì àëùîàì àøäéñá äá ãéçà àéåç
 àîéé÷ã ïåéëå øáì äì ÷éôà ïéãë úîéâôúàå

òà àîâôúàì" ïéðééæã àøèòá íéà÷ òùåäéã â
 äîë úøãäúàå äá àéøù åîéâôã ïåéë äéìéã
 ùð øá ìéëé àì íãàã àáåçá úîéâôúàã

äá èéìù äåäã äùî øá àîéé÷úàìá äéúåîå 
 àøçà àøèñá äåä>äàìò<   

 יהושעל לקיים בה רשות היה לא זה ועל
 מועד אהל כך ועל .אחר לאכן ו תמידל

 קצוב זמן בו שורה שהרי ,אהל ,לו קראו
 ימין יש ,הדבר סוד זה ועל. העולם לכל

 למעלה שמאל יש ,למטה ימין ויש למעלה
 שהובקד למעלה ימין יש .למטה שמאל ויש

 .האחר בצד שהוא הלמט ימין ויש ,עליונה
 לעורר עליונה שהובקד למעלה שמאל יש

 קדוש במקום הלבנה את לקשר אהבה
 שמפריד למטה שמאל ויש ,להאיר למעלה
 מלהאיר אותה ומפריד ,שלמעלה אהבה
 הנחש של צד וזהו ,אליו ולהתקרב בשמש

 ,מתעורר שלמטה הזה שמאלכאשר . הרע
 אותה ומפריד הלבנה את מושך אז

 ,הרע בנחש ונדבקת אורה ךונחש ,מלמעלה

 àã ìòå]àì[ åùø äåä ]àîéé÷ì äá[òùåäéì  
)àîéé÷ì(ãòåî ìäà êë ìòå àøçàì àìå øéãú  

 äéì éø÷)ìäà( ìëì áéö÷ ïîæ äéá àéøù àäã 
àîìòâàìéòì àðéîé úéà äìîã àæø àã ìòå ã 

 úéàå àìéòì àìàîù úéà àúúì àðéîé úéàå
 àúúì àìàîù)å( äùåã÷á àìéòì àðéîé úéà

àøçà àøèñá åäéàã àúúì àðéîé úéàå äàìòä 
)å( àøòúàì äàìò äùåã÷á àìéòì àìàîù úéà

àøäéñ àøù÷úàì àúåîéçøåàá àùéã÷ øúæ 
àúúì àìàîù úéàå àøäðúàì àìéòìç 

 äì ùéøôàå àìéòìã àúåîéçø ùéøôàã
 àåä àãå äéãäá àáø÷úàìå àùîùá àøäðàìî

                                                                                                                                                                                     

עם נבל ולא חכם שמלבד שלא זכו ' ואפשר לרמוז בפ. ב"י. ר"כי אז האיר החכמה ונתקן עון אדה א
ד "חסיד חסד עם יו' ב נתיבות הפכום נבל שהוא גי"ב ול"ש' להארת חכמה בעצם גם פגמו ובמקום הארת ן

נעשו אלם " ולא" "נבל" "עם"ת "מה והם במקום חסיד פגמו ונעשה נבל ובמקום להיות כמשה ענו כרחכ
  ).א"נ) (ן"מאי(ת "כס

  ).מ"מ(ו "א ולא הגיע לו הפגם ח"אבל משה הוא בז, שכל אדם שהוא אחוז במלכות נפגם' ופי ב
בתורת משה ובמדתו שהוא ר וכפרו "שחזרו לחטא אדה). א"נ) (מ"א. בצד אחר סתום שלא גילה כאן' פי(

ד "ל למ"ן גימ"ג ישאר עגל ובמילוי עי"תסיר השורש ס). ג"ריבוע ס(ו "א ואם מקס"סוד אבא בהיותו בדעת ז
ח והאריך "ו תיבות בהלל ועיין מנות הלוי דף ק"וזה רמז קס) (יב. ר"ע שחזרו לחטא אדה"ב ר"גימטריא טו

  ).א"נ) (ן"מאי(
 ).מ"מ(דדריש אוהל מועד לביש ) ב"ב ענ(אבא דלעיל ' ל כר"ש ס"ר' פי ג
ג כי גם זה "וכן בקליפה יש ימין ושמאל שהם ח, בקדושה יש ימין ושמאל שהם חסד וגבורה' פי ד

 ).מ"מ(לעומת זה עשה האלקים 
 ).מ"מ(משמאל אתקשרת ' היא לילית והיא אחוזה בשמאל כי נוק' פי ה
 ).ו"לש(א " עפרשת בלק קצז' א ועי"א ואחרי מות עד ע"לקמן סד ע ו
ד ואחרי "עוד נח ע' ודבר זה תלוי במעשה התחתונים ועי, כל גילויה למטה הוא לפי ערך יחודה למעלה ז

 ).ג"ב קנה ע"ה ח"דע(א "מות עד ע
 ).ב"ב קנז ע"ה ח"דע(יש שליטה לחיצונים העולים ומתקרבים לינק וגורמים פירוד , כלומר ח
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 בנחש ונדבקת ,לכל למטה מות שואבת ואז
 מות גרם זה ועל. החיים מעץ ומתרחקת

 עד המקדש נטמא שאז וזהו ,העולם לכל
 ,להאיר ושבה הלבנה שנתקנה קצוב זמן

   .מועד אהל וזהו

 êéùî ïéãë úøòúà àúúìã àã àìàîù ãëã
 úëùçúàå àìéòìî äì ùéøôàå àøäéñì äì

øåäðà)ä(ú÷áãúàå ) øåäðà(àùéá àéåçá à 
ì àúúì àúåî úáéàù ïéãëå àìë]ú÷áãúàå [

)ú÷áãúàã(ééçã àðìéàî ú÷çøúàå àéåçá à 
 ïéãëã àåä àãå àîìò ìëì àúåî íéøâ àã ìòå

àùã÷î úáàúñàá úð÷úàã áéö÷ ïîæ ãò 
 ãòåî ìäà àåä àãå àøäðàì úáúå àøäéñ  

 של בעטיו אלא מת לא יהושע זה ועל
 כמו המקדש את ופגם שקרב הזה הנחש

 נער נון בן ויהושע" הכתוב סוד וזהו .דםוק
 שהוא גב על שאף ".האהל מתוך ימיש לא
 מתוך ימיש לא ,אור לקבל למטה נער

 אף ,זה נפגם גם כך ,זה שנפגם כמו .האהל
 כיון .לו היה קדושכלי זיין ש גב על

 לבדו נצל לא ודאי הוא כך ,הלבנה שנפגמה
  .ממש גוון מאותו ממנו

àìà úéî àì òùåäé àã ìòåâ ùçð ìù àèéòá 
ôå áéø÷ã àã àåä àãå àúéîã÷ãë àðëùî íéâ

 áéúëã àæø)àé âì úåîù ( àì øòð ïåð ïá òùåäéå
 ìäàä êåúî ùéîé]ã[òà"àúúì øòð åäéàã âã 

 äîë ìäàä êåúî ùéîé àì àøåäð àìá÷ì
òà àã íéâôúà éîð éëä àã íéâôúàã" àðééæã â

 íéâôúàã ïåéë äéì äåä àùéã÷]àøäéñ[ éëä 
 äéðî éåãåçìá áéæúùà àì éàãå àåä àåääî

ùîî àðååâä:  
 ,אדם שחטא כיון ,וז דוגמאכ ,בא וראה

 , כלי זייןאותם ממנו הוא ברוך הקדוש נטל
 אותו שעטר קדושות מאירות אותיות
 שהרי וידעו ,פחדו ואז ,הוא ברוך הקדוש

 כי וידעו" שכתוב זהו .מהם התפשטו
 מתלבשים היו בהתחלה ".הם םימועיר

 רותיח שהם ,יניםומז כבוד כתרי באותם
 ואז ,מהם התפשטו שחטאו כיון ,מהכל
 וידעו ,להם קורא המות שהרי ידעו

 להם מות וגרמו ,הכל רותימח טוישהפש
  .העולם ולכל

á÷ ìèð íãà áçã ïåéë àã àðååâë éæç àú" ä
 øèòàã ïéùéã÷ ïéøéäð ïååúà éðééæ ïåðéà äéðî

á÷ äéì" åèùôúà àäã åòãéå åìçã ïéãëå ä
ää åäééðî" ã)æ â úéùàøá ( íä íéîåøò éë åòãéå

 ïéðééæî ø÷é éøúë ïåðéàá ïùáìúî ååä àúéîã÷á
 åäééðî åèùôúà åáçã ïåéë àìëî åøéç ïåðéàã

òãé ïéãëåå åèéùôúàã åòãéå ïåì éø÷ àúåî àäã 
àîìò ìëìå ïåì àúåî åîøâå àìëã åøéçî  

  âð/á  
 שלמדו פרשנו הרי ".תאנה עלה ויתפרו"
 הבז ואחזו וקסמים כשפים מיני כל

 נגרעה שעה אותהו .שנתבאר כמו ,שלמטה
 ואז ,אמות מאה האדם וקומת הזקיפות

äðàú äìò åøôúéå )æ â úéùàøá ( àä
àðîé÷åàå ïéîñå÷å ïéùøç éðééæ ìë åôéìåàã 

 øîúàã äîë àúúìã éàäá åãéçàå>åàéää <
)àéääá(åôé÷æ òøâúà àúòù æ  íãàã äîå÷å

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"לש] (ג"מ ע[ג "ר לא ע"י באד"במאמרי רשב' א ועי"ב ואחרי מות עט ע"ב רג ע"ויקהל קצה ע א
והוא עצם החטא של ' י צירוף סיגי הקלי"הסתכלות בשכינה בזמן שאינו ראוי לתיקון גורם יחוד ע ב

 ).ג"ב פח ע"ה ח"דע(להכניס צלם בהיכל 
עץ מ בעצה שנתן הנחש הקדמוני לחוה ליגע ולאכול מ"וי. בקולמוס שנכתב בו המות כמו עט סופר ג

הדעת טוב ורע ונתפתה אדם על ידה ועל ידו נגזר מיתה לכל בני העולם ומאותו קנס המיתה מת יהושע 
 ).א"ד(ב ועיטא דנחש דא דקתני הכי דייקא ”ולא בחטאו כי לא היה לו חטא כלל ועיין נז ע

, לפ כן לא ימיש מתוך האוה"ט ויעלה על הדעת שלא נפגם אע"פ שיהושע זכה למדריגת מט"אע' פי ד
 ).מ"מ(שנפגם כמו האוהל 

  ).א"ד(כ "ע ה
  ).הערת הזוהר(ב ”לו ע). א"ד(הרי בארנו  ו
  ).א"ד(נתמעט קומתו של אדם  ז
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 והתקללה בדין אדם ועמד ,רודיפ נעשה
  .בארנו והרי ,הארץ

ïéîà äàîà íãà íéà÷å àãåøô ãéáòúà ïéãëå 
àðîé÷åà àäå àòøà àéèìúàå àðéãá:  

 לא ,אלעזר רבי אמר ".האדם את ויגרש"
 הקדוש אם ,למי גרושין עשה מי ידעתי
 אבל .לא אם לאדם ןגרושי עשה הוא ברוך

 ומי .קאודו ת"א ,את ויגרש ,התהפך הדבר
 ולכן ,את גרש ודאי האדם ,האדם ,את גרש

 למה ".עדן מגן אלהים 'ה וישלחהו" כתוב
 כפי ,"את" אדם שגרש משום ,"וישלחהו"

 אותם שרהִה הוא ,"וישכן" .שבארנו
 דרכים וסתם גרם שהוא ,זה במקום

 והמשיך ,העולם על דינים שרהוִה ,ושבילים
  .עלהמו יום מאותו קללות

íãàä úà ùøâéåá) ãë â úéùàøá( à" ø
áò ïàî àðòãé àì øæòìàïéëåøú ãéâ éà ïàîì 

á÷" äìî ìáà àì éà íãàì ïéëåøú ãáò ä
à úà ùøâéå êéôäúà" úà ùøâ ïàîå à÷ééã ú

 áéúë àã ïéâáå úà ùøâ éàãå íãàä íãàä) íù
âë (åäé åäçìùéå"éäìà ä"âî í" åäçìùéå éàîà ò

 éøùà åäéà ïëùéå ïøîà÷ãë úà íãà ùøâã ïéâá
 íéøâ åäéàã àã øúàá ïåì]å[ ïéçøåà íéúñ

ùå ïéèååì êéùîàå àîìò ìò ïéðéã éøùàå ïéìéá
àìéòìå àîåé àåääî:  

 אלו כל ".המתהפכת החרב להט ואת"
 ,העולם על הדינים בזורקי שרוייםה

 פרעילה כדי רביםצבעים ל שמתהפכים
 ולפעמים אנשים לפעמים] והם[ .מהעולם

 ולפעמים לוהטת אש לפעמים ,נשים
 זה וכל .בהם דושיעמ מי שאין רוחות

 יוסיפו שלא החיים עץ דרך את רולשמ
 אלו ,"החרב להט" .כמקדם להרע

 הרשעים ראשי על יםויותל אש שמלהטים
 לכמה מתהפכיםצבעים וה .והחוטאים

 ועל .האדם בני דרכי לפי ]מזיקים [מינים
 היום אתם ולהט" שנאמר כמו "להט" זה

 ,'לה חרב זו "החרב" .נאמר והרי ,"' וגוהבא
 אמר. "' וגודם לאהמ 'לה חרב" שנאמר כמו

 úëôäúîä áøçä èäì úàå)íùãë (  ìë
ïéðéã éôæå÷á ïééøùã ïåðéàã ïéëôäúîã àîìò ìò 

àéâñ ïéðååâì ïéðîæì àîìòî àòøôúàì ïéâá ïé
 ïéðîæìå àèäìî àùà ïéðîæì ïéùð ïéðîæì ïéøáåâ

åäá íéà÷ã ïàî úéìã ïéçåøä úà øåîùì àã ìëå 
àùàáàì ïåôéñåé àìã íééçä õò êøãå 

 ïéìà áøçä èäì àúéîã÷ë]èäìîãï [
)àèäìîã(æøéèñå÷å àùà ]é[ ïåäéùàø ìò 

ðééæ äîëì ïéðååâ ïéëôäúîå àéáééçå àéòéùøã ïé
 úàã äîë èäì àã ìòå àùð éðáã åäééçøà íåôì

 øîà)èé â éëàìî (åâå àáä íåéä íúåà èäìå '
åäéì áøç àã áøçä øîúà àäå" úàã äîë ä

                                                                                                                                                                                     

אמר רבי אלעזר אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע שנאמר למן היום אשר ברא : א"חגיגה יב ע' עי א
ו שנאמר אחור וקדם צרתני אלהים אדם על הארץ וכיון שסרח הניח הקדוש ברוך הוא ידיו עליו ומיעט

 שנאמר למן היום אשר הותשת עלי כפכה אמר רב יהודה אמר רב אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו הי
ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים כיון שסרח הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו 

,  שתי קומות של אדם הראשון- קוממיות : )א" עדף ק( סנהדרין י"רש' ועי. ומיעטו שנאמר ותשת עלי כפכה
כף , שמיעטו הקדוש ברוך הוא והעמידו על מאה אמה שנאמר ותשת עלי כפך) א"עיב (כדאמרינן בחגיגה 
 ענין הוא, החטא אחר נשאר אשר אמה המאה ענין והנה: א"ב לא ע"ה ח"ו דע"לש' ועי. בגימטריא הכי הוי

 של חלתו היה הראשון אדם כי) ח' סי יז פ"ס (ר"בב ה"וכ) נח פ"ר ב"רש (בתנחומא כ"ג ל"רז ש"מ עם אחד
 חלקי' הה מכל כולם הנשמות כל ר"אדה בנשמת כלול היה מתחילה הנה כי, הוא בזה הענין וסוד .עולם
 בו נשאר היה לא כ"אח אבל. סופו ועד העולם מסוף שהיה שאמרו וזהו, ע"בי עולמות' הג בכל אשר י"נרנח
 .דהעשיה ן"וזו א"ואו דיצירה ן"וזו א"ואו דבריאה ן"הזו שהם, פרצופים' מהי ריםדהכת המלכיות רק אלא

 דרוש (ן"זו פרצופי שער' ע' מי כלולה היא' ספי כל אשר שלימים' ספי' מי כלול הוא פרצוף כל כי הוא ונודע
 שנתמעט סוד וזה, כתרים מאה והם פרצוף שבכל כתרים' הי מאור רק החטא אחר בו נשאר והנה ,)ז

 .אמה מאה על והעמידו
 .נ בסוף הספר"ש' עי ב
 ).א"ד(גירושין  ג
זריקת ' שפי' דשמש' קוזפית' בתוקף הדין שניתן להם רשות לתבוע דין ולזרוק על העולם והוא מל ד

  ).א"ד(ניצוץ השמש ולכן נקרא הקלע שזורקין בו באבן קוספיתא 
  ).א"ד) (לעיל מד א(אין מי שישיגם לידע מה הם  ה
  ).א"ד (להרע ו
 ).א"ד(תליין ' ומושלים בתוקף שלהבת שלהם על ראש רשעים בגיהנם והוא מענין קוסטינר שפי ז
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 אותם כל )אפילו( ,"החרב להט" ,יהודה רבי
 תמּוְדִמ שמתהפכים שלמטההממונים 

 להרע העולם על כולם ממונים ,לדמות
 על שעוברים העולם רשעי את ולהסטות

  .רבונם מצוות

 øîà úàã äîë)å ãì äéòùé (åäéì áøç" äàìî ä
åâå íã 'à" áøçä èäì äãåäé ø)åìéôà ( ïåðéà ìë

 àð÷åéãì àð÷åéãî ïéëôäúîã àúúìã ïéøèñ÷
ì àîìò ìò ïðîî ïåäìëïåì äàèñàìå àùàáàà 

ïåäéøàîã éãå÷ô ìò ïéøáòã àîìò éáééçì:  
 עליו המשיך ,חטא שאדם כיון ,בא וראה

 ופחד ,דינים בעלי וכמה רעים מינים כמה
 ידע מהש .עליהם לעמוד לויכ ולאמכולם 

 הוא ברוך הקדוש לו ושם ,עליונה חכמה
 .ממנו פוחד היה העולם וכל ,מלכות עטרת

 רעים מינים כמה עליו המשיך ,שחטא כיון
 יכלו ואז , מכולםופחד ,דינים בעלי וכמה
 ועל. ממנו לקחו בידו שהיה ומה ,לו להרע

 הדרך ובאותה אדם בן שהולך במה ,זה
 שהולך ממנה כח עליו מושך כך ,בה שנדבק

 טמא כח עליו מושך היה אדם כך .כנגדו
בא . העולם בני כל ואת אותו אֵמשִט אחר
 מאהוט כח עליו משך ,אדם כשחטא ,וראה

 נחש וזהו ,העולם בני כל ואת אותו אֵמוִט
 ,העולם את ומטמא טמא שהוא הרע

 ,האדם מבני נשמות כשמוציא ,ששנינו
 הבית את ומטמא ,טמא גוף ממנו נשאר

 זהו .אליו שמתקרבים אלה כל את ומטמא
 כיון ,זה ועל ."' וגובמת געוהנ" שכתוב
 אז ,הגוף את ומטמא נשמה נוטל שהוא
 טמאים צדדים אותם לכל רשות נתנה

 מן נטמא הגוף אותו שהרי ,עליו לשרות
 .עליו ששורה הרע הנחש אותו של הצד
 ,שורה הרע נחש שאותו מקום בכל ,זה ועל

  .נטמאהוא ו אותו מטמא

 äîë äéìò êéùîà íãà áçã ïåéë éæç àú
 åäìëî ìéçãå ïéñåîð éðéãøâ äîëå ïéùéá ïéðééæ

éìò àîéé÷ì ìéëé àìå àúîëç òãé äîìù åäé
á÷ äéì éåùå äàìò" ååäå àúåëìîã àøèò ä

 äéìò êéùîà áçã ïåéë àîìò ìë äéðî åìçã
 ìéçãå ïéñåîð éðéãøâ äîëå ïéùéá ïéðééæ äîë
 äåäã äîå äéì àùàáàì åìéëé ïéãëå åäìëî
 ùð øá ìéæàã äîá àã ìòå äéðî åìèð äéãéá
 äéìò êéùî éëä äéá ÷áãúàã àçøà àåääáå

î àìéç íãà êë äéìá÷ì ìéæàã àðî)àåäã (
]äåä[ êéùî ]äéìò[ áéàñã áàñî àøçà àìéç 

 àîìò éðá ìëìå äéì)å( íãà áç ãë éæç àú
 éðá ìëìå äéì áéàñå àáàñî àìéç äéìò êéùî
 áàñî åäéàã àùéá àéåç àåä éàäå àîìò
 éðáî ïéúîùð ÷éôà ãë ïðéðúã àîìò áéàñå
àúéá áéàñå áàñî àôåâ äéðî øàúùà àùð 

ää äéá ïéáø÷îã ïåðéà ìëì áéàñå" ã) øáãîá
àé èé (åâå úîá òâåðä ' ìéèð åäéàã ïåéë àã ìòå

 ìëì åùø áéäééúà ïéãë àôåâ áéàñå àúîùð
 àôåâ àåää àäã éåìò àéøùì ïáàñî éøèñ ïåðéà
 àéøùã àùéá àéåç àåääã àøèñî áàúñà
 éøàù àùéá àéåç àåääã øúà ìëá àã ìòå éåìò

áàúñàå äéì áàñî:  
 העולם בני כלש בשעה ,וראה ובא
 פורש והלילה ,בלילה מטותיהם על ישנים
 טועמים] הם[ ,העולם בני כל על כנפיו
 ,מות טעם שטועמים ומתוך ,המות טעם

 העולם על שטה הזורוח הטומאה 
 ,)שלו הלוהא בתוך( העולם )את( ומטמאת

 וכשמתעורר. ונטמא האיש ידי על ושורה
 ,בידו שיקרב מה לבכ ,אליו חוזרת ונשמתו

 . רוח טומאהעליהם שורה כי ,נטמא הכל
 ממי שוללב בגדיו אדם יקח לא זה ועל

 ìò éîééðã àúòùá àîìò éðá ìë éæç àúå
 éðá ìë ìò àäôãâ ùéøô àéìéìå àéìéìá åäééñøò
 àîòè éîòèã åâîå àúåîã àîòè éîòè àîìò
 àîìò ìò àéèù àáàñî àçåø éàä àúåîã

]áéàùå[) áéàñå ìò ( àîìò)åâáá àøéèô÷ 
äéìéã(âéøùå  éåãé ìò à]ùð øáã[ ãëå áàúñàå 

 áø÷éã äî ìëá äéúîùð äéì øãäúàå øòúà
 çåø åäééìò àéøùã ïéâá éáàñî åäìåë éåãéá
 àùáìàì éåðî ùð øá áñé àì àã ìòå àáàñî

                                                                                                                                                                                     

ש כולם ממונים על "אותן ממונים ומושלים שלמטה מעולם העליון המתהפכים מציור אל ציור כמ א
 ).א"ד(כ מענישים הם אותו "העולם להרע ולהסית לרשעים שיעברו על המצוות ואח

  ).א"ד( אדם בעוד שהוא שוכב על מטתו באהל של ב
 ).א"ד(ב ”לעיל יב לקמן קסט ע ג
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 אותו עליו המשיך שהרי ,ידיו נטל שלא
רוח ל רשות ויש ,ונטמארוח טומאה 

 שנמצא מקום בכל לשרות הזוהטומאה 
 ממי ידיו אדם לויט לא ולכן. מצדו רישום

 ואות עליו שהמשיך משום ,ידיו נטל שלא
 ,ממנו מים שנטל זה וקבלורוח טומאה 

  על לשרות רשות לו ויש

éåãé ìéèð àìã ïàîîà àåää äéìò êéùîà àäã 
 çåø éàäì åùø äéì úéàå áàúñàå àáàñî çåø
 åîéùø çëùàã øúà ìëá àéøùì àáàñî

î àìã ïàîî ùð øá éåãé ìåèé àì àã ìòå äéøèñ
 àáàñî çåø àåää äéìò êéùîàã ïéâá éåãé ìéèð
 åùø äéì úéàå äéðî àéî ìèðã éàä äéì ìéá÷å

éåìò àéøùì  
  ãð/à  

 בכל שמרילה אדםה צריך לכן .האדם
 ישלוט שלא הזה הרע הנחש מצד צדדיו
 הבא לעולם הוא ברוך הקדוש ועתיד .עליו

 רוח ואת" שכתוב זהו .לםהעו מן לבטלו
 בלע" כתוב ואז ,"הארץ מן אעבירהטומאה 

  ."' וגולנצח המות

 ìëá àøîúñàì ùð øá éòá êë ïéâá ùð øáã
 èåìùé àìã àùéá àéåç éàäã àøèñî éåøèñ

á÷ ïéîæå éåìò" äéì àøáòàì éúàã àîìòì ä
 áéúëã àåä àãä àîìòî)á âé äéøëæ ( çåø úàå

 õøàä ïî øéáòà äàîåèä)éãëåï( ]åáéúë[ 
)äë äéòùéç  (åâå çöðì úåîä òìá'á:  

 רבי ."' וגואשתו חוה את ידע והאדם"
 האדם בני רוח יודע מי" ,)ואמר( פתח אבא

 רדתוהי הבהמה ורוח למעלה היא להוהע
 כמה יש הזה לפסוק ".לארץ למטה היא

 בכל יש התורה דברי כל הוא וכן ,צבעים
 ךוכ נאותים וכולם , צבעיםכמה ואחד אחד
ם פנים בשבעי מתפרשת התורה וכל .הם

 הוא וכך ,יםנפכנגד שבעים צדדים ושבעים 
 שיוצא מה וכל .התורה של ודבר דבר בכל
 מתפרשים צבעים כמה ,ודבר דבר מכל

  .הצדדים לכל ממנו

åâå åúùà äåç úà òãé íãàäå ') ã úéùàøá
à ( çúô àáà éáø)øîàå) (àë â úìä÷ ( òãåé éî

 äìåòä íãàä éðá çåø äîäáä çåøå äìòîì àéä
 ïéðååâ äîë àø÷ éàä õøàì äèîì àéä úãøåéä

äéá úéàâ äîë àúééøåàã éåìî ìë àåä éëäå 
 ìëå ïåðéà éëäå úåàé åäìëå ãçå ãç ìëá ïéðååâ

 àúééøåà]àùøôúî[ïéôðà ïéòáùá ã ìéá÷ì 
 ïéòáùå ïéøèñ ïéòáùòïéôðä äìî ìëá àåä éëäå 

 ìëî ÷éôðã éàî ìëå àúééøåàã äìîå äìîå äìî
ïéøèñ ìëì äéðî ïùøôúà ïéðååâ äîëå   

 ,אמת בדרך הולך אדם כשבן ,בא וראה
 קדושה רוח עליו וממשיך לימין הולך הוא

 ברצון עולה זו ורוח ,מלמעלה עליונה
 שהובקד ולהדבק למעלה להאחז קדוש

 àåä èåù÷ çøàá ìéæà ùð øá ãë éæç àú
 êéùîàå àðéîéì ìéæà äàìò àùéã÷ àçåø äéìò

àùéã÷ àúåòøá ÷éìñ çåø éàäå àìéòîæ 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(לא יקח אדם מלבושיו ממי שלא נטל ידיו שחרית  א
עד ותוסף ללדת עם ' א וכי לא אשתמודע וכו”ב עד קיז ע”כאן שייך מאמר בתקונים מדף קיד ע ב

  ).א"נ(ב "הרש. המאמרים הנמשכים אחריו
 ).א"ד(כ כולם נכונים "זה הפסוק ואעפבכמה פנים יש לפרש  ג
, פנים' התורה עולה בבת אחת יש בה ע' פי. פנים בפסוק בראשית' ז ששם רואים ע"ריש תיקו' עי@ ד

ש "וכיוצא בו וענין זה יש בה כמה פנים לאין מספר וז' אמנם יש בתוכה מלין מלין בפני עצמם כמו פסוק א
' וכן כל עני ןוענין ממנה יתבאר לדרך ע, לות התורה כולהזהו לכל, "אנפין' כל אורייתא מתפרשא בע"

אמנם בכל דרך ודרך יתבאר ענין המלה לאותו הדרך " והכי הוא כל מלה ומלה דאורייתא"ש "וז, אנפין
וענין זה הטעם ". 'מה דנפיק מכל מלה ומלה כמה גוונין אתפרשן מיניה וכו"ש "וז, ולאותו הפן לכמה דרכים

כלולה מעשר והם ' שבע ספירות מחסד עד המלכות וכל א, ת ולה שבעים פנים"תהוא כי התורה הוא ה
פנים ' ת ויאיר אורו והיינו תורה מתבארת בע"שבעים ונודע כי כל פן ופןמאלו השבעים פנים יתראה בו הת

לכך בכל התורה בכלל אינם כי אם , כ מכמה ענינים מפני רבוי הבחינות בספירות"וכל פן ופן מאלו כלול ג
 ).ב' ו סי"אור יקר ש(ממנה ירבו בחינותיה לאין תכלית ' פני אמנם כאשר נקח ענין א' ע

ä  ïéôðà)ôã"å.( 

 ).א"הגהות הגר(א שייך לכאן "ב בסת"ח י ע"תז' עי ו
בהיותו מתדבק ברצונו בקדושה ומכין עצמו לכך נקשר רוח קדוש שבו עם שורשו הקדוש למטה ' פי ז

 ).אור יקר(
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äàìò äùåã÷á à÷áãúàìå àìéòì àãçàúàì   .ממנו תזוז שלא עליונה
äéðî éãòúà àìã  

 ,בדרכיו וסוטה רעה בדרך הולך וכשאדם
 ,שמאל צד של רוח טומאה עליו מושך הוא

 ולא" שנאמר כמו ,בו ונטמא אותו ומטמא
 ,להטמא באה ,"בם ונטמתם בהם תטמאו

  . ואות מטמאים

 éåçøåà éèñå ùéá çøåàá ìéæà ùð øá ãëå
 àìàîù øèñìã àáàñî çåø äéìò êéùîà àåä

äéá áàúñàå äéì áéàñåà øîà úàã äîë 
)âî àé àø÷éå ( íá íúîèðå íäá åàîèú àìå

 äéì ïéáàñî àáàúñàì àúà  
 בדרך הולך אדם בשעה ש,ובא וראה

 עליונה קדושה רוח עליו ומושך אמת
 לעולם ממנו ויצא דשיולי הבן ,בה ונדבק

 ויהיה עליונה קדושה עליו ממשיך הוא
 שכתוב כמו ,רבונו שתובקד קדוש

 ."' וגושיםוקד והייתם והתקדשתם"
 עליו וממשיך שמאל בצד הולך וכשהוא

 ממנו שיצא הבן ,בו ונדבקרוח טומאה 
 רוח טומאה עליו ממשיך הוא לעולם
 ,כתוב זה ועל. הצד אותו מאתובט ויטמא

 היא להוהע האדם בני וחר יודע מי"
 היא ,הימין בהדבקות וכשהוא ".למעלה

 ,השמאל בהדבקות וכשהוא ,למעלה עולה
 יורד , רוח טומאהשהוא שמאל צד אותו

 זז ולא באדם דיורו ושם ,למטה מלמעלה
 )רוח( באותה שהוליד )ומה( והבן .ממנו

  רוח הטומאהמאותו בנו נהיה הוא מאהוט
 באותו נדבק דםא אותו] ואז[ .הוא הוא בנו

 ,בהתחלה בו נדבקה ואשתו ,טמא רוח
 הוליד ממנהו ,א זוהמאותה וקבלה ולקחה

 זה ועל , רוח הטומאהשל בן הוא זה בן ,בן
 ואחד טמא רוח מאותו אחד הם בנים שני

 מצד זה ולכן ,בתשובה אדם כששב
  .הטהרה מצד ] והואוזה[ מאהוהט

 èåù÷ çøàá ìéæà ùð øáã àúòùá éæç àúå
êéùîàåáãúàå äàìò àùéã÷ àçåø äéìò é ÷

 êéùî àåä àîìòì äéðî ÷åôéå ãéìåéã àøá äéá
 äùåã÷á ùéã÷ àäéå äàìò äùåã÷ äéìò

 áéúëã äîë äéøàîã)æ ë íù ( íúùã÷úäå
íéùåã÷ íúééäåáåâå  ' øèñá ìéæà åäéà ãëå

 ÷áãúàå àáàñî çåø äéìò êéùîàå àìàîù
 äéìò êéùîà àåä àîìòì äéðî ÷åôéã àøá äéá

çåø ìòå àøèñ àåääã åáàñîá áàúñéå åáàñî 
 áéúë àã)àë â úìä÷ ( íãàä éðá çåø òãåé éî

 àðéîé úå÷áãúàá åäéà ãë äìòîì àéä äìåòä
 úå÷áãúàá åäéà ãëå àìéòì àéä à÷ìñ

àìàîùâ åáàñî çåø åäéàã àìàîù øèñ àåää 
 àìå ùð øáá äéøåéã éåùå àúúì àìéòî úéçð

 äéðî éãòà) àåääá ãéìåàã äîååøçåáàñî ( 
]àåääá ãéìåàã àøáå äéøá éåä åäéà åáàñî [

 íãà àøá àåää åäéà áàñî çåø àåääî
 à÷áãúà äéúúàå áàñî çåø àåääá ÷áãúà

àúéîã÷á äéáã àîäåæ àåää úìéá÷å úìèðå 
 àáàñî çåøã àøá àøá éàä øá ãéìåà äéðî
 çåø àåääî ãç ååä ïéðá ïéøú àã ìòå åäéà

áàñîäúáåéúá íãà áú ãë ãçå àå êë éðéâáå 
 àáàñî àøèñî éàä)àãå( ]éàäå[ àøèñî 

àééëã:  

                                                           

על כרחו אלא היצר הרע מטעימו  טעם אסור כענין שהוא ברצונו רוח הטומאה סאיב ליה ולא ב' פי א
ולכך בראשונה וסביה ליה כמעט , אסתאב ביה והיינו עבירה גוררת עבירה ראשונה באונס ושנית ברצון

כ ואסתאב ביה ברצון ושתי דבירם אלו אמר הכתוב אל תטמאו בהם מרצונכם ונטמאתם בם "באוס ואח
כ נמסר להם מאסבין ליה שמטעימין לו טעם " הוא נכנס מרצונו אחבעל כרחכם וזהו אתא לאסתאבא

, ולכן התחתון נטמא, שייך לסילוק העליון" סאב"א ש"רמז ויקרא נג ע' ועי). אור יקר(איסור בעל כרחו 
 .@ע אם מתיחס לכאן גם"וצ

 ).אור יקר(והייתם קדושים בניכם אשר יקומו תחתיכם , והתקדשתם בשעת ביאה ב
 ).אור יקר(היורדת היא למטה ורוח הבהמה ירצה בני אדם שהם כבהמה היינו או  ג
 ).ד"ב קמו ע"ה ח"דע(' ז רק אחרי שחטא אדם עצמו בהסתכלות בקלי"אבל כ ד
  ). מ"מ(קין  ה
  ).אור יקר(ומצד הרהור תשובה יצא השני הבל קצת קדוש , בו ביום שב בתשובה קצת' פי ו

 ).א"נ(מ "א. מוכרח לפרש דעל שת קאי). מ"מ(לפי שמת מיד לא הזכירו , אבל הבל, שת
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 נחש שהטיל בשעה ,אמר אלעזר רבי
 ,אותו קבלה היא בחוה א זוהמאותה
 ,בנים שני הולידה ,אדם עמה משיוכשש
 .אדם של מצד ואחד טמא צד מאותו אחד
 וקין ,עליונה בדמות דומה היה והבל

 זה נפרדו דרכיהם ולכן ,תחתונה בדמות
 רוח הטומאה של בן היה שקין ודאי .מזה

 .היה )אדם של בן והבל( הרע הנחש שהוא
 הרג ,המות מלאך של מצד בא שקין ובגלל

 המדורים כל וממנו ,בצדו והוא ,אחיו את
 באים ורוחות ושדים ומזיקים הרעים
 של קן ]הוא[, קין ,יוסי רבי אמר. לעולם

 .לעולם מאהוהט מצד שבאו רעים מדורים
 שלו מצד הקריב זה ,קרבן ביאוה כך ואחר

 ויהי" שכתוב זהו .שלו מצד הקריב וזה
 רבי ."' וגוהאדמה מפרי קין ויבא ימים מקץ

 זה מה ,"ימים מקץ ויהי" ,אמר שמעון
 אהו ומי ,"בשר כל קץ" זהו ,"ימים מקץ"

 ימים קץ מאותו וקין .המות מלאך ,זה
 ולא "ימים מקץ" שאמר דוקא ,קרבן הביא
 ואתה" בדניאל כתוב ולכן .ימין מקץ אמר

 לו אמר ".רלךולג ותעמוד ותנוח לקץ לך
 לקץ ,לו אמר .הימין לקץ או הימים לקץ

  .הימין

ùçð ìéèàã àúòùá øîà øæòìà éáøà àåää 
 ùîúùà ãëå äéì úìéá÷ äåçá äá àîäåæ] äîò

íãà) [íãàã äéîò( ãç ïéðá ïéøú úãéìåà 
àáàñî àøèñ àåääîáíãàã àøèñî ãçå â 

ã äåäå éî)ïé÷ àìéòìã àð÷åéãá åàð÷åéãá(>  ìáä
ïé÷å àìéòìã àð÷åéãá àð÷åéãá < ïéâáå àúúìã

 àøá ïé÷ éàãå àã ïî àã åäééçøà åùøôúà êë
 àùéá àéåç åäéàã äåä àáàñî çåøã) ìáäå

 ïéâáå äåä íãàã àøáàúàã( ] ïé÷ã ïéâáå äåä
àúà [úåîä êàìîã àøèñîã éåçàì äéì ìéè÷ 

åéðîå äéìéã àøèñá àåä ïéùéá ïéøåãî ìë ä
 éñåé éáø øîà àîìòì ïééúà ïéçåøå ïéãùå ïé÷éæîå
 àáàñîã àøèñî åúàã ïéùéá ïéøåãîã àðé÷ ïé÷
 áéø÷à àã àðáø÷ åàéúééà øúáìå àîìòì

ää äéìéã àøèñî áéø÷à àãå äéìéã àøèñî" ã
)â ã úéùàøá ( éøôî ïé÷ àáéå íéîé õ÷î éäéå

åâå äîãàä 'îé õ÷î éäéå øîà ïåòîù éáø éàî íé
àåä àã íéîé õ÷îä )âé å íù (øùá ìë õ÷å ïàîå 

 íéîé õ÷ àåääî ïé÷å úåîä êàìî àã åäéà
àðáø÷ éúééàæ àìå íéîé õ÷î øîà÷ã à÷ééã 
ïéîé õ÷î øîàçêë ïéâáå è ìàéðãá áéúë ) ìàéðã

âé áé (êìøåâì ãåîòúå çåðúå õ÷ì êì äúàå)  õ÷ì
ïéîéä(à "ïéîéä õ÷ì åà íéîéä õ÷ì ìéà " õ÷ì ì

äïéîé  
  ãð/á  

                                                           

 ).ו"לש(ב "ג עו ע"ח א
 ).מ"מ(הוא קין  ב
 ).מ"מ(הבל  ג
עוד ' ועי). ב"ב קמח ע"ה ח"דע(ששורש קין הוא בזוהמא העיקרי דנחש , ב"א וע"ר קמג ע"עוד אד' עי ד

 ).ד"ב קמו ע"ה ח"דע(א "ב ואחרי מות עט ע"ב ורג ע"ויקהל קצה ע
 ).א"ד(ב ”רי עריש מקץ ודף  ה
 ).אור יקר(לשון קץ ותכלית לכל החיים  ו
 ).אור יקר(דבר המייחדם ונותן מקום יניקה ואחיזה בקדושה לחיצונים ' פי ז
' ועי, )ן א"ד ומ"ח שער מ"ע ( נקרא קץ הימים, וכנגדו בקליפה אשר שם, המלכות הנקרא קץ הימיןח
ועד שיכלו ליטהר הנשמות שנפלו שם . רא רגליםונק,  עולם העשיה הוא סוף כל הקדושה.א"ק עח ע"שעה

והנה דניאל ירדה נשמתו בתחלה עד . סוף הקדושה, ולכן העשיה נקרא קץ הימין, לא תבא הגאולה, בעשיה
בהסירך אותיות הכפולות להורות על נפילתו . ל"והם אותיות דניא, י כנודע"ל אדנ"הנקרא א, סוף העשיה
 ).שער הפסוקים איוב ( קץ הימין והגאולהולסיבה זו נגלה לדניאל, שם בתחלה

  ).א"ד(ב ”א ריב ע”א קנב קצג ע”נח סג ע ט
ס דאור חוזר "עיקר פעולת י). א"נ(ב "י. שהמלכות נקראת קץ ימין והקליפה נקראת קץ הימים' פי י

, שהוא קץ כל בשר" קץ הימים"' א: בחינות' ישנם ב". קץ הימין"לעת , דמלמטה למעלה הוא רק לעתיד
הוא כאשר יגיע זמן " קץ הימין"הוא ' והב, )א"עוד בא לד ע' ועי(וא נעשה על ידי היצר הרע ומלאך המות וה

וגם , ב"א ופקודי רכ ע"תרומה קלג ע' ועי". והון בחסד כסאך"שעליה נאמר , שליטת המלכות דאצילות
  ).ד"ב מב ע"ביאורים ח" (ימין"החסד וגם המלכות מכונים 
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  :éúééà íéîéä õ÷î ïé÷å  .הימים מקץ הביא וקין
 שנאמר כמו ,"האדמה מפרי קין ויבא"

 מפרי" ,אלעזר רבי אמר ".העץ ומפרי"
 כי רע לרשע אוי" שנאמר כמו ,"האדמה

 ,"יאכלו מעלליהם פרי כי("" ' וגוידיו גמול
 המות מלאך זה "יאכלו מעלליהם פרי"

 .המות מלאך זה "ידיו גמול(" ).יאכלו
 בהם וידבק עליהם )שנמשך "לו יעשה"

 קין זה ועל ,אותם ולטמא אותם גולהר
 הוא גם הביא והבל. "מצדו הקריב

 מצד שבא העליון הצד לרבות "רותומבכ
 אל 'ה וישע" ולכן ,)קדוש מצד( שהוהקד
 לא מנחתו ואל קין ואל מנחתו ואל הבל
 הקדוש )אותוא " נאותם( קבל לא ,"שעה
 ויפלו מאד לקין ויחר" ולכן .הוא ברוך
 פנים אותם פניו התקבלו לא שהרי ,"פניו
 ויהי" כתוב ולכן .הבל את וקבל ,צדו של

 כמו ,האשה זו "בשדה" ,"בשדה בהיותם
 על קנא וקין ".מצאה בשדה כי" שנאמר
 שכתוב ,הבל עם שנולדה היתרה הנקבה

  .והרי נתבאר, "ללדת סףוות"

 äîãàä éøôî ïé÷ àáéå)úéùàøáâ ã  ( äîë
õòä éøôîå øîà úàãà éøôî øæòìà éáø øîà 

 øîà úàã äîë äîãàä)àé â äéòùé ( òùøì éåà
åâ åéãé ìåîâ éë òø ')]ð"à [ íäéììòî éøô éë

 úåîä êàìî àã åìëàé íäéììòî éøô åìëàé
åìëàé (]ð"åì äùòé úåîä êàìî àã åéãé ìåîâ à[ 

 ïåì àìè÷ì åäá ÷áãúéå åäééìò êùîúàã
ïåì àáàñìå äéìéã àøèñî áéø÷à ïé÷ àã ìòå 

äàâñàì úåøåëáî àåä íâ àéáä ìáäåáñ  àøè
äàìòâ àéúàã )àúùåã÷ øèñî( ] àøèñî

àùéã÷[åäé òùéå êë éðéâáå " ìàå ìáä ìà ä
 ìàå ïé÷ ìàå åúçðî ìéá÷ àì äòù àì åúçðî

)ïåì] (äéì[á÷ " åìôéå ãàî ïé÷ì øçéå àã ìòå ä
à ïåðéà éåôðà åìéá÷úà àì àäã åéðô ïéôð

 áéúë êë éðéâáå ìáäì äéì ìéá÷å éåøèñã
)ç ã úéùàøá ( àã äãùá äãùá íúåéäá éäéå

àúúàã øîà úàã äîë )æë áë íéøáã ( éë
 äøéúé àá÷åð ìò éð÷ ïé÷å äàöî äãùá

 áéúëã ìáä íò úãéìéúàã)á ã úéùàøá (
 úãìì óñåúååøîúà àä:  

 .שנאמר כמו "שאת תיטיב אם הלוא"
 שאת ,אבא רבי שאמר כמו ,"שאת" אבל

 רבי אמר .למטה תרד ולא למעלה תעלה
 כך אבל ,הוא ונאה כעת נאמר זה דבר ,יוסי

 לך ויעזב ממך יעלה שאת ,שמעתי
 ,"לא ואם. " רוח הטומאהשל זו דבקותתה
 זה ,"לפתח" זה מה ".בץור חטאת לפתח"

 כמו ,הכל של הפתח שהוא העליון הדין
 חטאת" ".צדק שערי לי פתחו" שנאמר

 ,עליך ונמשך בו שנדבקה הצד אותו ,"בץור
  .כתרגומו ,ממך פרעילה אותך רוישמ

úàù áéèéú íà àìää )æ ã úéùàøá ( äîë
 úàù àáà éáø øîàãë úàù ìáà øîúàã

àúúì úåçéú àìå àìéòì ÷ìúñúå éñåé éáø øîà 
 éëä ìáà àåä úåàéå øîúà àúùä äìî éàä
 àúå÷áãúà êì ÷åáùéå êðéî ÷ìñé úàù àðòîù

çåøã àã õáåø úàèç çúôì àì éàå àáàñî 
äàìò àðéã àã çúôì éàîæ àìëã àçúô åäéàã 

 øîà úàã äîë)èé çé÷ íéìäú ( éøòù éì åçúô

                                                           

לא אדמה ממש ' וכן פרי האדמה שהם הקלי,  טוב ורע ולא עץ הדעת ממשקליפות פרי עץ הדעת א
  ).אור יקר(שהיא מלכות 

והוא אכל , ו"שלא לעשות פירוד ח, עץ הדעת הוא במלכות ונצטוה אדם שלא לאכול ממנו לבדו' פי
, דהכיון שהפרידו אלוף וכן קין נמי הביא מפרי האדמה שהיא מלכות לב' ממנו לבדו ובזה נתגברה הקלי

 ).מ"מ(' ז הגביר הקלי"ועי
  ).א"ד(לרבות  ב
 ).אור יקר(אחד ושמו אחד ' היכלות קדושים שייחדם גם עם הספירות בסוד ה ג
 ).אור יקר(ראה חלק הבל קשור באותו שדה ולא ראה חלקו שם והיינו אשה ודאי  ד
 ).אור יקר] (אם תוטיב עובדך ישתביק לך: א"ל הת"ז[כתרגומו  ה
ותהיה מתייחד בקדושה בדרך הטוב ולא תרד בדרך הרע ,  שתיטיב ותתדבק בצד הטובתסתלק לעילא ו

 ).אור יקר(שאתה בו עתה 
 ).אור יקר(מלכות  ז
 ).אור יקר(כארי על טרפו  ח
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 øéèð àäé êìò úëùîúàå äéá ú÷áãúàã àøèñ
îåâøúë êðî àòøôúàì êìà:  

 שקין בשעה , בא וראה,יצחק רבי אמר
א " ניוציא( איך ידע לא ,הבל את הרג

 אותו נושך והיה ,ממנו נשמתו )יוצאת
 .החברים בארוה והרי ,כנחש ניויבש

 ,הוא ברוך הקדוש קללו השעה באותה
 היה ולא ,העולם י לכל עברהולך והיה

 ראשו על שטפח עד ,אותו שמקבל מקום
 במדור אותו קבלה והארץ ,רבונו לפני ושב

 אותו קבלה הארץ ,אמר יוסי רבי. למטה
 רבי ".אות לקין 'ה וישם" שכתוב ,בה ללכת
 אותו קבלה למטה אלא ,כך לא ,אמר יצחק
 הן" שכתוב ,שתחתיה אחד במדור הארץ
 מעל ,"האדמה פני מעל היום תיוא גרשת

 .רשוג לא למטה אבל ,רשוג האדמה פני
 ,בארקא ,האדמה אותו קבלה מקום ובאיזה

 יאבדו" כתוב  עליהםשם שדרים אלה וכל
 םֹש םוׁש ".האלה השמים ומתחת הארץ מן

 נוד בארץ וישב" שכתוב והיינו ,מדורו את
  ".עדן קדמת

 ïé÷ ìéè÷ã àúòùá éæç àú ÷çöé éáø øîà
 êéä òãé äåä àì ìáäì)÷éôð] (÷éôé[ äéúîùð 

 äéðî]àéåçë äéðéùá äéì êéùð äåäå[ àäå 
á÷ äéì èééì àúòù äéá àéøáç äåî÷åà" äåäå ä

éì ìá÷îã øúà äåä àìå àîìò éøèñ ìëì ìéæà ä
äéùéø ìò çôèàã ãòà úìéá÷å äéøàî éî÷ áúå 

àúúì àøåãîá àòøà äéìá àòøà øîà éñåé éáø 
 áéúëã äá êäéîì äéì úìéá÷)åè ã úéùàøá (

åäé íùéå"úåà ïé÷ì äâ éëä åàì øîà ÷çöé éáø 
 àãç àøåãîá àòøà äéì úìéá÷ àúúì àìà

 áéúëã äúåçúã)ãé ã íù ( íåéä éúåà úùøâ ïä
ìòî äîãàä éðô ìòî ìáà ùøåâ äîãàä éðô 

 àòøà äéì úìéá÷ øúà ïàáå ùøåâ àì àúúì
÷øàá"áéúë ïåäéìò ïîú éøééãã ïåðéà ìëå àã 

)àé é äéîøé ( äìà àéîù úåçúîå àòøàî åãáàé
 áéúëã åðééäå äéøåãî éåù ïîúå)æè ã úéùàøá (

ïãò úîã÷ ãåð õøàá áùéå  

 קין שהרג שעה מאותה יצחק רבי ואמר
 שתי ,מאשתו אדם )רדנפ( שנפרד ,הבל את

 ,עמו ותמזדווגו באות היו נקבות רוחות
 .בעולם שמשוטטים ושדים רוחות והוליד

 ,אדם חולםכש שהרי ,לך יקשה לא וזה
 עמו וצוחקות נקבות רוחות באות

 ואלה ,כך אחר ומולידות ממנו ומתחממות
 אלא מתהפכים ולא ,אדם בני נגעי נקראים

 שערות להם ואין ,אדם בני יותולדמ
 והוכחתיו" בשלמה כתוב זה ועל ,בראש
אפילו ו ".אדם בני ובנגעי אנשים בשבט

 לנשות באים זכרים רוחות וז דוגמאכ
 ומולידות מהם מתעברות והן ,העולם

 àéääî ÷çöé éáø øîàå àúòù] ïé÷ ìéè÷ã
ìáäì[ùøôúàã úàî íãà  äéú] ïé÷ú>ö" ì
ïéøú< äéîò ïâååãæîå ïééúà ååä ïéá÷åð ïéçåø 

ãéìåàå [)ãéìåà( àìå àîìòá ïèàùã ïéãùå ïéçåø 
éàä êì éù÷úä äéîìçá åäéà ãë ùð øá àäã 

 äéðî ïîîçúîå äéîò ïëééçå ïéá÷åð ïéçåø ïééúà
øúáì ïéãéìåàåå àìå íãà éðá éòâð ïåø÷à ïéìàå 

å àùð éðá éð÷åéãì àìà ïëôäúî ïéøòù ïåì úéì
àùéøáæáéúë àã ìòå ç äîìùá )ãé æ á ìàåîù (

 åìéôàå íãà éðá éòâðáå íéùðà èáùá åéúçëåäå
 àîìò éùðì ïééúà ïéøåëã ïéçåø àðååâ éàäë

                                                           

 ).א"ד(עד שהכה על ראשו וחרט על מעשיו  א
היא תבל שארץ ש' יצקח אמר להחזיק סברות הא' ר). א"ד(במדור התחתון שיש בארץ ולמעלה מזו  ב

 ).מ"מ(יוסי ' אלא ארקא הפך סברת ר, לא קבלה אותו
 ).אור יקר(ואם אינו לשומרו בעולם אות זה למה  ג
 ).א"ד(א ”לעיל ט ע ד
 ).אור יקר(ולא יקשי לך האי האיך הרוחות הדקות מתעברות מאדם הגשמי  ה
שחיתים אינם מתעברות מהזרע ממש אלא מחום תאות העבירה הם מתחממות והם יולדות מ ו

 ).אור יקר(שכמותן 
אפשר שהשערות הם מורין ענין קווצותיו תלתלים שחורות כעורב שהם כוחות מלמעלה ואלו אין  ז

להם אותה אחיזה ושמעתי כי השער הם שרשים אשר לאדם שהוא מושרש למעלה ואלו בלי שערות 
  ).אור יקר(להורות שאין להם שורש למעלה 

 ).א"ד(ב ”לעיל יט ע ח
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 אחר. אדם בני נגעי נקראים וכולם ,רוחות
  אדם התלבש שנים ושלושים מאה

 ïéçåø ïãéìåàå åäééðî ïøáòúîå àîìò éùðì
 ïéúìúå äàî øúá ïåø÷à íãà éðá éòâð ïåäìëå

íãà ùáìúà ïéðù:  
  àúôñåú:   

 מחל ,"מנשוא וניע גדול" קין שאמר כיון
 משום ,ו מעונשחצי הוא ברוך הקדוש לו

 תהיה ונד נע" לו ואמר בהתחלה עליו שגזר
 זהו .בלבדו בנוד נשארעכשיו ו ,"בארץ

 כלומר ,"' וגו'ה מלפני קין ויצא" שכתוב
 נד להיות בשביל היה 'ה מלפני שכשיצא

 קין כשיצא ,אמרו ועוד. נע ולא בארץ
 על נעשה מה ,בני ,אדם לו אמר ,'ה מלפני

 התבשרתי כבר ,אבא ,קין לו אמר .דינך
 .בלבדו בנוד הוא ברוך הקדוש לי שמחל

שבתי  משום ש, אמר לו. היאך הוא,ר לואמ
 וכי ,אדם אמר .לפניו והודיתי ]בתשובה[
 לא ואני התשובה כח זקווח דלוג זהכ

 ,לו ולהודות לרבונו לשבח התחיל .ידעתי
 טוב השבת ליום שיר מזמור" ואמר פתח

 ולשוב לשבח טוב כלומר ,"'לה להודות
  .וך הואבר הקדוש לפני ולהתודות

 àùðî éðåò ìåãâ ïé÷ øîàã ïåéë) ã úéùàøá
âé (á÷ äéì ìçî" øæâã ïéâá äéùðåòî åâìô ä

 õøàá äéäú ãðå òð äéì øîàå àúéîã÷á äéìò
ãåðá øàúùà àúùäåàää éåãåçìá " ã) úéùàøá

æè ã (åäé éðôìî ïé÷ àöéå"åâå ä '] ãëã øîåìë
÷ôð) [÷ôðã(åäé íã÷ ïî " ãð éåäîì ïéâá äåä ä

 íã÷ ïî ïé÷ ÷éôð ãë åøîà ãåòå òð àìå àòøàá
ä' øîà êðéã ìò ãéáòúà äî éøá íãà åì øîà 

á÷ éì ìçîã úéøùáúà øáë àáà ïé÷ åì" ä
 ïéâá åì øîà àåä êàéä åì øîà éåãåçìá ãåðá

 éëå íãà øîà äéî÷ úéãåàå úéáúãëáø àåä ïéã 
éãé àì àðàå äáåùúã àìéç óé÷úåò àøù ú

 øîàå çúô äéì äàãåàìå äéøîì àçáùì
)à áö íéìäú ( áåè úáùä íåéì øéù øåîæî

åäéì úåãåäì" àáúàìå àçáùì áåè øîåìë ä
á÷ äéî÷ äàãåàìå"ò ä"ë  

  äð/à  
 בן והוליד ,באשתו והתחבר בקנאה

 האותיות סוף של סוד ,ת"ש שמו וקרא
 של סוד ,אמר יהודה רבי .חקוקים בקשרים

 )הארץ של( בגוף שמתלבשת בדתושא רוח
 אלהים לי שת כי" שכתוב זהו ,בעולם אחר
 ,יהודה רבי ואמר". הבל תחת אחר זרע

äéúúàá øáçúàå àéåðé÷áá àø÷å øá ãéìåàå 
ù äéîù"ïôéìâ éøèé÷á ïååúàã àôåñã àæø úâ 

ãéáàúàã àçåøã àæø øîà äãåäé éáøã 
 àôåâá ùáìúàã)àòøàã (ää àîìòá àøçà" ã

                                                           

גדול עוני : ב"ז קלב ע"תיקו' ועי@ .לעולם הזה" נד"שייך לעולם הבא ו" נע"ש, א"ג רעח ע"ר חזה' עי א
הכא אתרמיז גלגולא ' מנשוא הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ וכו

דא גלגולא ודא איהו הן גרשת אותי היום ' דרשיעיא דאתמר בהון ובכן ראיתי רשעים קבורים ובאו כו
 תליתאה דא איהו רזא על שלשה פשעי ישראל אם תב לגולאקדמאה והייתי נע דא גלגולא תניינא ונד דא ג

 .בתיובתא בתלת גלגולין שפיר ואם לא כתיב ביה ועל ארבעה לא אשיבנו

' מנשוא הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ וכו גדול עוני: תרגום
וזהו הן גרשת אתי היום זה ' ן נרמז גלגול הרשעים שנאמר בהם ובכן ראיתי רשעים קברים ובאו וכוכא

גלגול ראשון והייתי נע זה גלגול שני ונד זה גלגול שלישי וזהו סוד על שלשה פשעי ישראל אם שב 
ד "ע ונ"נ): ב"קלו ע(ש "ועיי. כ"ע, בתשובה בשלשה גלגולים יפה ואם לא כתוב בו ועל ארבעה לא אשיבנו

ה ובנדה אתעבידת דאיהי זוהמא דהטיל נחש לחוה בגין דא נע ונד "ן דנד"ן ועוד נע ונד בגין דאנת עו"ן ד"עו
ל נד בגין דאנת מסטרא דנחש נע בעלמא דין נד בעלמא דאתי "תהיה ועוד נע בגין דאנת מסטרא דסמא

  .דאינון שכינתא עלאה ושכינתא תתאה דנטלין תרוייהו נוקמא מינך
ה ובנדה נעשית שהיא הזהמה שהטיל "ן של נד" ן ועוד נע ונד משום שאתה עו"ן ד" ד עו"ע ונ"נ: תרגום

ל נד משום שאתה מצד הנחש נע "הנחש בחוה בגלל זה נע ונד תהיה ועוד נע משום שאתה מהצד של סמא
  .בעולם הזה נד בעולם הבא שהם שכינה עליונה ושכינה תחתונה שיקחו שתיהן ממך נקמות

 @.'ד ה"שנדה היא נ, אחרי מות' שער המצות פי' ועי
  ).א"ד(בקנאה ואזדווג באשתו בחוה  ב
  ).א"ד(ת הם סוף האותיות "אזי אותיות ש' ד כו"ב ג"בקשרי אותיות החקוקים בסוד א ג
 ).מ"מ(דהבל מסטרא אחרא מצד הקדושה , ת משה שת הבל"ש שהבל נתגלגל בשת ומשה ור"כמ' פי ד
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 משמע ,"כצלמו בדמותו ויולד" כתוב
 ,כצלמו בדמותו( היו לא אחרים שבנים

 בדמותו" וזה .בדמותו )הוא זה ודבר
 רךבד הנפש קוןיובת הגוף קוןיבת "כצלמו

 רבי ואמר .שנאמר כמו הוא זה ודבר( .ישר
 רבי שאמר כמו )ייסא רבי שםב אבא

 אחרים בנים ,הזקן ייבא רבי שםב שמעון
 שרוכב ואותו ,הנחש זוהמת בהתדבקות

 היה לא ולכן ,היו ל"סמא שהוא ,עליו
 שהבל אמרת הרי ,תאמר ואם .אדם בדמות

 לא שניהם אבל ,הוא כך ,אחר מצד היה
 ,יוסי רבי )לו( אמר. מטהשל בדמות היו

 אשתו חוה את ידע והאדם" כתוב והרי
 ,הוא כך לה אמר( ולא ,"קין את ותלד ותהר
 כתוב )שלא ,בדמותו היו לא שניהם אבל

 כתוב לא בהבלאפילו ו ,קין את ויולד
 את אחיו את ללדת סףוות" אלא ,ויולד
 ,כתוב מה בזה אבל .הדבר סוד וזהו ,"הבל

 ,אמר שמעון רבי". כצלמו בדמותו ויולד"
 ,מאשתו אדם נפרד שנים ושלושים מאה
 היה השנים ושלושים מאה אותם וכל

 כח אותו בגלל ,בעולם ושדים רוחות מוליד
 ממנו סלישח כיון .בו שאוב שהיה אזוהמה

 את )שעבר( וקנא שב ,אזוהמה אותה
 בדמותו ויולד" כתוב אז ,בן והוליד אשתו
  ".כצלמו

éäìà"àå ìáä úçú øçà òøæ í" áéúë äãåäé ø
)â ä íù (åúåîãá ãìåéåà ïéðáã òîùî åîìöë 

 ååä àì ïéðøçà) åîìöë åúåîãáàåä àã äìîå (
]äéìéã àð÷åéãáá àðå÷éúá åîìöë åúåîãá àãå 

øùéî çøàá àùôðã àðå÷éúáå àôåâã[ >ð" à
 àáà éáø øîàå øîúàã äîë àåä àã äìîå

àñéé éáøã äéîùî< ïåòîù éáø øîàã äîë 
 áøã äéîùî>àáéé <)àñéé( ïéðøçà ïéðá àáñ 

àîäåæã àúå÷áãúàáâ äéá áéëøã àåääå ùçðã 
]ìàîñ åäéàã[åä  àð÷åéãá ååä àì êë éðéâáå å

 àøèñî ìáäã úøîà àä àîéú éàå íãàã
äééåøú ìáà àåä éëä äåä àøçà ååä àì å

àúúìã àð÷åéãáã øîà ]äéì[ àäå éñåé éáø 
 áéúë)à ã íù ( øäúå åúùà äåç úà òãé íãàäå

 ïé÷ úà ãìúå)àìå( ]à" åäééååøú ìáà àåä éëä ì
àìã äéð÷åéãá ååä àì[é÷ úà ãìåéå áéúë  ï

 úãìì óñåúå àìà ãìåéå áéúë àì ìáäá åìéôàå
ìáä úà åéçà úàä ìáà äìîã àæø àåä àãå 

 áéúë äî éàäá)â ä íù ( åîìöë åúåîãá ãìåéå
 äàî øîà ïåòîù éáø]ïéúìúå) [øùòå( ïéðù 

äéúúàî íãà ùøôúàå äàî ïåðéà ìëå ]ïéúìúå [
)øùòå(àîìòá ïéãùå ïéçåø ãéìåà äåä ïéðù æ 

                                                                                                                                                                                     

 ).ערת הזוהרה(ט ' בסי' עי א
ז לא היה בצלם ודמות של אדם והענין שהבל היה בו נשמה "עם היות שהיה הבל מצד הקדושה עכ ב

 ).אור יקר(' קדושה דהיינו נשמת שת כדפי
  ).ו"לש(א "ר קמג ע"ב וכן הוא באד"ג עו ע"ח ג
בצלם אדם ולכך לא היה גם הוא , מ קצת זוהמא יש בו"מ, פ שהבל יש בו קדושה יותר מקין"אע' פי ד

 ).מ"מ(אלא שת דווקא 
לאחר שנתפתתה חוה מהנחש ואכלה מעץ הדעת נתפתתה עוד כי בא עליה ונולדו על ידי זה קין והבל  ה

  ).ד"ב קמו ע"ה ח"דע(
הגם שבכל אדם הוה ענין כזה פגם גדול ). ד"ב ס ע"ה ח"דע) (ב"ב דף עד ע"ב" (סירס את הזכר"בבחינת  ו
שת הולידו את כ "ז נדחה מהם הרע לחוץ ואח" עישכן , לתיקון ולזכות אבל לאדם וחוה היה זה,ל"רח

  ).ב"ב קמז ע"ה ח"דע (בדמותו כצלמוכבר שהיה 
 ).ו"לש(ב "זוהר הרקיע לג ריש ע' ז דחזא לאונסיה ועי"ז היה בש"ב כי כ"עירובין יח ע' עי ז
, חסדים הנכללים בו'  דהת"הויו' וה', ה א"כי כל ספירה יש בה הוי, ה אחת" היסוד בעצמו הוא הויח

, ל"זא ו" ריא ע ויקהל]זהר' עי. [כמנין יוסף, ת"הרי הם ששה הויו, להנתן דרך בו ביסוד הנקבה, ויורדים שם
, והוא הצדיק דאלביש קנאה, כי הנה יוסף בגימטריא קנאה, והענין הוא. 'כדין חד צדיק אלביש קנאה וכו

עמק (טהרה מאמא  [כ נכנס בו רוח טהרה"קנא לאשתו אאאין אדם מ) א"סוטה ג ע(ל "ש רז"ס מ" וז'וכו
. )פ ויצא"שעה ('שהוא בגימטריא קנאה כנז, צדיק עליון, כי אז הוא מסטרא דיוסף. )]א"ד פס"המלך שי

כי , נמצא, ואין הקנאה באה אלא מן אהבה רבה שיש ביניהם. האדם שהוא אוהב את אשתו גורם לו קנאה
כי כל מי , ודע).  פרק יג- פרשת לך לך -ספר הליקוטים  (ואינה פחיתות, הקנאה היא מעלה ושלימות היא

אבל מי שיש . כ נכנסה בו רוח טהרה"אא, ל אין אדם מקנא לאשתו"עליו ארז, שיש לו קנאה במילי דשמיא
 ).כג' שער הגלגולים הק (לפי שהיא קנאה הנמשכת מן החיצונים, הוא מהם, לו קנאה במילי דעלמא

 ).א"ד (חזר וקנא לאשתו
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 éð÷å áú àîäåæ àåää äéðî ìéñçã ïåéë äéá
>ãéãòà<äéúúðàì ç ãìåéå áéúë ïéãë øá ãéìåàå 

åîìöë åúåîãá:  
 שמאל לצד שהולך אדם כל ,בא וראה

 כל עצמו על מושך ,דרכיו את ומטמא
 ,בו נדבקתרוח טומאה ו ,מאהוהט רוחות

 אותו של )שלו( והתדבקות .ממנו זזה ולא
 ולכן ,באחר ולא הזה באיש יהיה אטמ רוח

 שנדבקים באלה אלא אינה התדבקותם
 בדרך שהולכים הצדיקים אשרי .בהם

 צדיקים ובניהם ,אמת צדיקי והם ,ישרה
 ישכנו ישרים כי" כתוב ועליהם ,בעולם

 ואחות" שכתוב מה ,חייא רבי אמר". ארץ
 שהכתוב כאן קרה מה ,"נעמה קין תובל
 בני שטעו משום אלא .נעמה ששמה אמר
 רבי .ושדים רוחותאפילו ו ,אחריה אדם
 ועזאל עזא האלהים בני אותם ,אמר יצחק
 של אמם ,אמר שמעון רבי. אחריה טעו

 והיא ,קין ו שלמצד שיצאה היתה השדים
 באסכרה )לילית עם( הלילה על התמנתה

 אמר והרי ,אבא רבי לו אמר .תינוקות של
 אמר .אדם בבני לצחק התמנתה שהיא מר
 ומצחקת באה היא שהרי ,ודאי הוא כך ,לו

 רוחות מולידה ולפעמים ,אדם בבני בהם
 לצחק עומדת היא עכשיו ועד ,מהם בעולם

 הם והרי ,אבא רבי לו אמר. אדם בבני
 עד עומדת היא מהל ,אדם כבני מתים
 ונעמה לילית אבל ,זה כך ,לו אמר .עכשיו
 ,שלהם מהצד ושיצא מחלת בת ואגרת
 הוא ברוך הקדוש שיבער עד ימותיקכולן 

 רוח ואת" שכתוב ,העולם מןרוח הטומאה 
  ".הארץ מן אעבירהטומאה 

 àìàîù øèñì ìéæàã ùð øá ìë éæç àú
 äéîøâ ìò êéùî éáàñî éçåø ìë éåçøà áéàñå

äéðî éãòà àìå äéá ÷áãúà áàñî çåøåà 
 àúå÷áãúàå)äéìéã (áàñî àçåø àåääãà ]éåä[ 

àøçàá àìå ùð øá éàäááðéâáå  êë é
 ïåðéàá àìà åäéà åàì ïåäìã àúå÷áãúà
 çøàá éìæàã àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ åäá ïé÷áãúîã

ïéàëæ ïåäéðáå èåù÷ éàëæ ïåðéàå øùéîâ ] àîìòá
 áéúë åäééìòå)á éìùîàë  ( åðëùé íéøùé éë

õøà) [àîìòì( áéúëã éàî àééç éáø øîà 
)áë ã úéùàøá ( éàî äîòð ïé÷ ìáåú úåçàå

øîà÷ã àëä àéøéà ïéâá àìà äîòð äîùã àø÷ 
äøúáà àùð éðá ïééòèãã ïéãùå ïéçåø åìéôàå 

éäìàä éðá ïåðéà øîà ÷çöé éáø" ìàæòå àæò í
 úåä íéãù ìù ïîà øîà ïåòîù éáø äøúá åòè

ã àéìéì ìò úðîúà àéäå ú÷ôð ïé÷ã àøèñî) íò
úéìéì ( àäå àáà éáø äéì øîà ééáøã äøëñàá

úðîúà àéäã øî øîàä )àëééçì] (ìàáééç[ 
à àùð éðáá" úééúà éäéà àäã éàãå àåä éëä ì

ëééçåààùð éðáá åäá úå ïéçåø úãéìåàã ïéðîæìå 
åäééðî àîìòáæ àëééçì úîéé÷ éäéà ïòë ãòå 

à àùð éðáá åäá"ïéúî ïåðéà àäå àáà éáø ìç 
 àúùä ãò úîéé÷ éäéà àîòè éàî àùð éðáë

à"äîòðå úéìéì ìáà àåä éëä ìè úá úøâàå 

                                                           

 ).אור יקר(כ אוחז בו בעל כרחו כדלעיל "תחלה הוא מושכו מרצונו ואח א
אינן כענין הטומאה שמתפשטלת לאחרים שראשון עושה שני אלא אף אם יעמוד צדיק אצל רשע ' פי ב

 ).אור יקר(כל היום זה בטהרתו וזה טומאתו 
 ).אור יקר(מפני שטומאת האב מטמא הבן  ג
  ).א"ד(ב ודף כה ”לעיל ט ע). אור יקר( נעמה כשמה והיינו, מרוב יופיה ד
לשלוח מאלו מינים מינים לעונש כל עון ועון ' שלוחיות כי לא קצרה יד ה' ואין שליח אחד עושה ב ה

 ).אור יקר(
כלומר אתיא מאליה לא אתמנת כדקאמרת כי מנוי שנתן לה הוא על אסכרא דרביי אבל זה הוא עושה  ו

 ).אור יקר(ברשעתה 
 ).א"ד(ב ”ב ותזריע מח ע”חרי מות עו עא ז
  ).הערת הזוהר(א ”קל ע ח
כ מחלה היתה אשת "ל שבא על מחלת ואח"י טאייטצק ביאר ענין זו שהיתה בת רוח אגרת וא"מהר ט

). א"נ) (ן"מאי(א פסחים דף קיא "א בח"א ונעלם זה ממהרש"מאיר תהלות מזמור צ' עשו עיין באורך בס
 , והם נעמה,ל"נשיו ושפחותיו כנ'  או עוג עם ב,לוטעם  ותןווגדזהי " נמשכו עה כי ממנ,בנות לוטבעניין 
אמתחת ' ש בס,כמ, ן"אלמ, ת שלהם"ארבעה הם ר' פי). נגה פרק ט' ח שער קלי"ע ( אמן של השדים,ואגרת

 ).מ"מ(בנימין ומחלת ואגרת בתה נפקי מסטרא דלילית ונעמה 
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á÷ øòáéã ãò úåîéé÷ åäìë ïåäìã" çåø ä
 áéúëã àîìòî àáàñî)á âé äéøëæ ( çåø úàå
õøàä ïî øéáòà äàîåèä:  

 בני לאותם להם אוי ,שמעון רבי אמר
 ולא משגיחים ולא יודעים שלא אדם

 יודעים שלא ,אטומים וכולם מסתכלים
 שלא נותומש מבריות העולם מלא כמה

 )נתן( שאלמלא ,סתומים ומדברים נראות
 אדם בני יתמהו ,לראות לעין רשות נתנה

 ,בא וראה. בעולםהתקיים ל יכולים איך
 באים ומצדה ,היתה השדים םֵא ,הזו נעמה

 אדם בנימ שמתחממים שדים אותם כל
 ,בהם וצוחקת ,תאוה רוח מהם ולוקחים
 קרי שבעל ובגלל .קרי בעלי אותם שעושים

 ץולרח צריך , רוח הטומאהשל מצד בא
  .החברים בארוה והרי .ממנו להטהר עצמו

 àìã ïåðéà àùð éðáì ïåì éåå ïåòîù éáø øîà
 ïéîéèà åäìëå ïéìëúñî àìå ïéçéâùî àìå ïéòãé
 ïééðùî ïééøáî àîìò àééìî äîë ïéòãé àìã

 àìîìàã ïéîéúñ ïéìîîå ïåæçúà àìã)áéäé (
]éúàäáé[ àùð éðá ïåäîúé éæçîì àðéòì åùø 

éé÷úàì ïéìëé êéä äîòð éàä éæç àú àîìòá àî
 ïéãù ïåðéà ìë ïééúà äøèñîå úåä ïéãùã àîéà
 àúáåàéú çåø éìèðå àùð éðáî ïîîçúîã

åäééðîà ïéâáå ïééø÷ éìòá ïåì éãáòã ïåäá úëééçå 
 éòá àáàñî çåøã àøèñî éúà éø÷ ìòáã
 äåî÷åà àäå äéðî äàëãúàì äéîøâ äàçñàì

àéøáç:  
 מרא .ו לדמות"אדם תולדת ספר זה"
 לאדם הוא ברוך הקדוש הראה ,יצחק רבי
 ,לעולם שיבאו דורות אותם כל של יותודמ
 שעתידים העולם ומלכי העולם חכמי וכל

 דוד את לראות הגיע .ישראל עללעמוד 
 )אמר( ,לו אמר ,ומת שנולד ישראל מלך

 שבעים לו הֶוְלַא )אוסיף( שלי מהשנים
 והעלה ,שנים שבעים מאדם וגרעו ,שנים
 זה ועל. לדוד הוא ברוך קדושה אותם

  שמחתני כי" ,ואמר דוד בחיש

 íãà úåãìåú øôñ äæ)à ä úéùàøá( 
>éð÷åéãìá<à "á÷ éîçà ÷çöé ø" éð÷åéã íãàì ä

àîìòì ïåúééã ïéøã ïåðéà ìëãâ àîìò éîéëç ìëå 
àîìò éëìîåãìàøùéã åäééìò àîéé÷ì ïéðéîæã ä 

 ãéìééúàã ìàøùéã àëìî ãåã éîçîì àèî
à úéîå" ì)åëå 'øîà(> åëå øîà<'åéìéã ïéðùî ]ä[ 

)óéñåàäéì ( ]ò äéì óéæåà 'ïéðùæ [ò íãàî åòøâå '
á÷ ïåì ÷éìñå ïéðù" ãåã çáù àã ìòå ãåãì ä

 øîàå)ä áö íéìäú (éðúçîù éë  

  äð/á  
 לי גרם מי ".ארנן ידיך במעשי בפעלך 'ה

 אדם זהו ,"פעלך" ,)הזה( בעולם שמחה
 ,הוא ברוך הקדוש של פעלו שהוא הראשון

 של ידיו מעשה .ודם בשר של פעלו ולא
 זה ועל .אדם מבני ולא ,הוא ברוך הקדוש

 מאלף מאדם שנים שבעים אותם גרעו

åäé" éì íøâ ïàî ïðøà êéãé éùòîá êìòôá ä
 äåãç)éàäá (]á[ íãà àåä àã êìòô àîìò

]äàîã÷[á÷ã åìòô åäéàã " øùáã åìòô àìå ä
á÷ã åéãé äùòî íãå" àã ìòå àùð éðáî àìå ä

 äåäã ïéðù óìàî íãàî ïéðù ïéòáù ïåðéà éòøâ

                                                           

 ).אור יקר(לא חום תאות העבירה לבד מאן שאינם נוטלים הזרע שאינם גשמיות א א
 ).ג' ו סי"אור יקר ש(ז "חכמת הפרצוף כדאיתא בתיקו' פי ב
 איפה היית ביסדי ארץ מהו )ג' מ סי"ר פ"שמ[(מפני שבו בנשמתו היו תלויים כולם כדאיתא במדרש  ג

ה בראשו או ה איוב אמור לי האיפה שלך באיזה מקום היתה תלוי"ר שמעון בן לקיש אמר לו הקב"איפה א
 ).ו"לש(ב "לקמן צ סע' עי). אור יקר] (במצחו או באיזה אבר שלו

שאלו , חכמי דרא: 'ב. דהיינו כללות הדור ולא פרטיות אנשי הדור, דרין' הא: ענינים' הראה לו ג ד
 ).אור יקר(מלכי דרא שהם עיקר ', הג. ידועים ומסוימין

וזהו שאמר דאינון ' לא הם מינים חצונים מהקלימפני שהאומות והרשעים לא היו בו כלל כלולים א ה
י דאינון עיקרא דאדם ואתיא כי הא דאיתא "נמצא בזוהר כ). אור יקר(עיקרא דאדם כי השאר הם מהחוצה 

  ).א"ד(בספר הפליאה שאדם מתגלגל ממלך למלך עד מלך המשיח 
  ).הערת הזוהר(א ”א קסח ע”קמ ע ו
 ).מ"מ(שנה ' שהיה המלכות והם ע, ת לדודקצוו' א נתן הארה מז"אדם שרוז לז' פי ז
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 לו והראה ,בהםהתקיים ל לו שהיו שנים
 עד ודור דור חכמי כל הוא ברוך הקדוש
 תורה וראה ,עקיבא רבי של לדורו שהגיע

 פתח ,והתעצב מיתתו ראה ,ושמח שלו
 עצמו מה אל רעיך יקרו מה ולי" ,ואמר

  ".ראשיהם

]äéì[àå åäá àîéé÷úàì á÷ äéì éîç" ìë ä
 àáé÷ò éáøã äéøãì àèîã ãò àøãå àøã éîéëç

 àúééøåà éîçå]äéãéã[ áéöòå äéúúéî àîç éãçå 
 øîàå çúô)æé èì÷ íéìäú ( êéòø åø÷é äî éìå

íäéùàø åîöò äî ìà:  
 ,בארנו והרי ,ודאי ספר ,"ספר זה"

 הקדוש לו הוריד ,עדן בגן אדם כשהיה
 לרזיא המלאך ידי על ספר הוא ברוך

 העליונים הסודות על נהוהממ הקדוש
 עליונות חקיקות חקוקים ובו ,הקדושים

 חכמה מיני ושנים ושבעים ,קדושה וחכמה
 ושבעים מאות לשש ממנו מתפרשים היו

 הספר באמצע. עליונים סודות של חקיקות
 מאות וחמש אלף לדעת החכמה חקיקת

 ,קדושים לעליונים נמסרו שלא מפתחות
 לו( שהגיע עד ,בספר יםומסתוכולם 

 היו )ממנו( ,אדם אצל )שהגיע כיון ,לאדם
 ,עוולשמ לדעת עליונים מלאכים מתכנסים

 על אלהים השמים על רומה" אומרים והיו
 אליו נרמז שעה באותה". כבודך הארץ כל

 ,אדם ,לו ואמר ,הקדוש המלאך ל"להדרניא
 נתנה שלא ,רבונך כבוד את זוגנת ,אדם

 פרט ,רבונך דבכבו לדעת לעליונים רשות
 עד עמו וגנוז שמור ההוא הספר והיה .לך

 øôñ äæ)à ä úéùàøá( àäå éàãå øôñà 
 äéì úéçð ïãòã àúðâá íãà äåä ãëã àðîé÷åà

á÷"ìàéæøã àãé ìò àøôñ äá àùéã÷ àëàìî 
ïéùéã÷ ïéàìò éæø ìò àðîîâ éôåìâ ïéôéìâ äéáå 

ïéàìòã éðéæ ïéøúå ïéòáùå àùéã÷ äîëçå 
àúîëçãä äàî úéùì äéðî ïùøôúî ååä 

áùåïéòåàøôñã àúéòöîàá éàìò éæøã ïéôéìâ æ 
àúîëçã àôéìâç äàî ùîçå óìà òãðîì 

ïçúôîè åäìëå éùéã÷ éàìòì ïøñîúà àìã 
 àèîã ãò àøôñá äéá åîéúñà] ïåéë íãàì äéì

àèîã[íãàã éáâì é >äéðî< )å( éùðëúî ååä
éøîà ååäå òîùîìå òãðîì éàìò éëàìîàé 

)íéìäúå æð  (éäìà íéîùä ìò äîåø"íáéò  ìë ì
 äéáâì æéîøúà àúòù äá êãåáë õøàä

ìàéðøãäâé íãà íãà äéì øîàå àùéã÷ àëàìî 
 àúåùø áéäééúà àìã êøàîã àø÷é æéðâ éåä

                                                           

 ).הערת הזוהר(ב ”לעיל לז ע א
וספר רזיאל היינו מידת התפארת שהיא המספר מאיר סוד היכל הרצון או ספר , הוא ראש היכל הרצון ב

 ).אור יקר(ספירת התורה שמספר רזיאל דהיינו תורה שבכתב 
אמנם יש נשמות וכן מלאכים . יווג העליוןושניהם מהז, מלאכים אלו הם טפלים לנשמות בני אדם ג

  ).ב"ב ע ע"ביאורים ח(הבאים מהזיווג התחתון 
מסיפורי המדרגות ההם העליונות וסוד החכמה העליונה שהיא נקראת קדישא לאפוקי חכמה תתאה  ד

 ).אור יקר(דלא אתקרי קדישא 
). אור יקר(ב זייני חכמתא "עספירות וחכמה ובינה על גביהן דהיינו ' סוד התפשטות החכמה עד סוד ז ה

 ).א"ד(ב אותיות "מיני חכמות מסוד שם בן ע
 ).מ"מ(ע עם הכולל "א שהוא תר"שעולה תרע] ד"ן יו"ת נו"ף דל"אל[י במילואו "נגד אדנ ו
 ).אור יקר(דהיינו סוד המלכות שהיא מתמצעת בין ששה קצוות שלשה מצד זה ושלשה מצד זה  ז
  ).יקראור (שהמלכות חקיקת החכמה  ח
ש בפרשת תרומה וכל אות "ה כמ"ידוע שסוד המפתחאן הוא בשם הוי). מ"מ(ו חסדים כנודע "נגד ט ט

ראשונה יש לה חמששים מפתחות ' ה יש לו אורות ומפתחות כמנין אות ההוא ונכללים זה בזה שה"של הוי
דקשוט דאבהן מפתחות אות ' הוא ש' וכשנכללים בו', פעמים ה' שנפתחים חמשים שערים בה כמנין י

' ק מפתחאן שהוא משמש לה"ט אלף ות"ק ולכן ביסד הנער מט"אחרונה הוא אלף ות' וכשנכללין בה
 ).יהל אור(אחרונה 

סוד א פתח לט שהם "ש נתיב פרצוף ז"פת' ועי, יהל אור' ועי). א"נ(ר "עד שהגיע הספר לידי אדה' פי י
 .ך"כלל האותיות עם מנצפ

 ).א"נ(משמע שהיה לומר בו בקול  יא
ז על כל הארץ כבודך שמתגלה סודך בתחתונים "עם היות שאתה מתעלם על השמים על התפארת עכ יב

 ).אור יקר(
היכל עצם השמים ונקרא הדרניאל שמעלים ומסתרי הדרו של אל לכך הגזים עליו , הוא בהיכל השני יג

 ).אור יקר(שיעלים ויסתיר הדר עליון 
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 היה להיתח שהרי ב.עדן מגן אדם שיצא
 ,רבונו בגנזי יום כל ומשתמש בו ןימעי

 ידעו שלא מה עליונים סודות לו והתגלו
 על ועבר שחטא כיון .עליונים שמשים

 והיה ,הספר אותו ממנו פרח ,רבונו מצות
 במי ונכנס ,ובוכה ראשו על טופח אדם
 גופו את עושים והמים ,צוארו עד גיחון

 שעה באותה. זיוו והשתנה ,נקבים נקבים
 לו והשיב לרפאל הוא ברוך הקדוש רמז

 והניחו עוסק אדם היה ובו ,הספר אותו
 עד ,צאצאים אותם לכל וכן ,בנו לשת

 להסתכל יודע היה ובו ,לאברהם שהגיע
 לו נתן לחנוך וכן .נאמר והרי ,רבונו בכבוד

  .העליון בכבוד ממנו והסתכל רהספ

 äåäå úðà øá êøîã àø÷éá òãðîì éàìòì
]äéîò[ íãà ÷ôðã ãò àøôñ àåää æéðâå øéîè 

 ïãòã àúðâî]äéá ïééòî äåä àúéîã÷á àäã[à 
 àîåé ìë ùîúùîå)àæðéâá] (ðâáàéæ[ äéøîã 

 éùîù åòãé àìã äî ïéàìò ïéæø äéì ïééìâúàå
 çøô äéøàîã àãå÷ô ìò øáòå àèçã ïåéë ïéàìò
 éëáå éåùéø ìò çôè íãà äåäå äéðî àøôñ àåää

äéìã÷ ãò ïåçéâ éîá ìàòåá äéôåâ ïéãáò àéîå 
 æîø àéää àúòùá äéåéæ éðúùàå ïéãìç ïéãìç

á÷" ä>ì<ìàôøâ äéáå àøôñ àåää äéì áéúàå 
 ìëì ïëå äéøá úùì äéì çðàå íãà ìãúùî äåä
 òãé äåä äéáå íäøáàì àèîã ãò úåãìåú ïåðéà
 ïëå øîúà àäå äéøàîã àø÷éá àìëúñàì

êåðçìã äéðî ìëúñàå àøôñ äéì áäééúà 
äàìò àø÷éáä:  

 ,אמר שמעון רבי ".בראם ונקבה זכר"
 הפסוקים בשני התגלו עליונים סודות
 הכבוד תלדע "בראם ונקבה זכר" .הללו

 נברא זה סוד שמתוך ,האמונה סוד ,העליון
 וארץ שמים נבראש בסוד , בא וראה.אדם
 תולדות אלה" כתוב בהם ,אדם נברא

 כתוב באדםו ,)בהבראם( "והארץ השמים
 כתוב בהם ".אדם תולדת ספר זה"
 ,"הבראם ביום" כתוב ובאדם ,"בהבראם"

 שלא דמות כל מכאן .בראם ונקבה זכר
 עליונה דמות אינה ,נקבהו זכר בה נמצא
 ,בא וראה. בארנו המשנה ובסוד .כראוי

 ,כאחד ונקבה זכר נמצאים שלא מקום בכל
 באותו מדורו את םֹש הוא ברוך הקדושאין 

 במקום רק נמצאות לא והברכות ,המקום
 תםוא ויברך" שכתוב ,ונקבה זכר שנמצאים

 ולא ,"הבראם ביום אדם שמם את ויקרא

 íàøá äá÷ðå øëæ)á ä úéùàøá ( ïåòîù éáø
 øëæ éàø÷ éøú éðäá ïééìâúà ïéàìò ïéæø øîà

äàìò àø÷é òãðîì íàøá äá÷ðåå àæø 
àðã àæø åâîã àúåðîéäîãæ éæç àú íãà éøáúà 

éøáúàã àæøá]åà[  åäá íãà éøáúà õøàå íéîù
 áéúë)á íùã  (õøàäå íéîùä úåãìåú äìàç 

)íàøáäá ( áéúë íãàá)à ä íù ( øôñ äæ
 áéúë íãàá íàøáäá áéúë åäá íãà úåãìåú

)á ä íù ( àëäî íàøá äá÷ðå øëæ íàøáä íåéá
 åàì àá÷åðå øëã äéá çëúùà àìã àð÷åéã ìë
 ïéúéðúîã àæøáå éæç à÷ãë äàìò àð÷åéã åäéà

ëã åçëúùà àìã øúà ìëá éæç àú àðîé÷åà ø
á÷ àãçë àá÷åðå" àåääá äéøåãî éåù àì ä

 øúàá àìà åçëúùà àì ïàëøáå øúà

                                                                                                                                                                                     

ל דקאי אחר שהחזיר לו "ע כדמסיק וצ"דבו ביום גורש מגע דהא לא הוה בידיה רק כמה שעות "צ א
 ).א"נ(מ "א. ל כל אותו היום שבו נברא"נ הא דאמר כל יומא ר"א. רפאל

  ).א"ד(עד ערפו וצוארו  ב
אור (מדרגות שבהיכל הרצון לרפאות נגעו להשיב הספר עצמו כדפירשנו ' היא המדרגה הרביעית מד ג
 ).יקר

ני שהיה בסוד נער אינו באצילות לכך אתיהיב ליה ספר אחר דהיינו סוד לחנוך לא זכה אל הספר מפ ד
ולא ' כ ספר א"לחנוך ניתן ג' פי). אור יקר(ספרא דחנוך נער מטטרון ומתוכו נקשר בו ונעשה מרכבה אליו 

 ).ו"לש(ב "לעיל לז ע' עי). א"נ(ו "קפ' ר וכן משמע לקמן סוף ע"אותו ספר של אדה
  ).הערת הזוהר( הספר בסוף' מה שחסר כאן עי ה
כי ממה שנבראו אדם זכר ונקבה יחד מורה על סוד זכר ונקבה עילאין ידח ומתוך ייחודם נברא אדם  ו

 ).אור יקר(
 ).מ"מ(ן אתברי אדם "מזו ז
אור (יש תולדות הכא ויש תולדות הכא ויש הבראם הכא והבראם הכא ואתי לגזרה שוה שנינם שוים  ח
 ).יקר
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 ,אדם שמו את ראויק אותו ויברך כתוב
 ונקבה זכר אלא נקרא לא אדםאפילו ש

  .כאחד

 áéúëã àá÷åðå øëã çëúùàã)çë à íù ( êøáéå
 àìå íàøáä íåéá íãà íîù úà àø÷éå íúåà

 íãà åîù úà àø÷éå åúåà êøáéå áéúë]åìéôàã [
)åìéôàå( àá÷åðå øëã àìà éø÷à àì íãà 

àãçëà:  
 בית בשנחר מיום ,אמר יהודה רבי

 והם ,בעולם ברכות נמצאות לא המקדש
 ".אבד הצדיק" שכתוב ,יום בכל אובדות

 ,בו שורות שהיו הברכות אבד ,אבד מה
 וכתוב ,"צדיק לראש ברכות" שכתוב כמו

 ויברך" כתוב וז דוגמאכ ".האמונה אבדה"
 ".אלהים תםוא ויברך" וכתוב ,"תםוא

 וכל ,העולם דורות כל יחסויהת ת"מש
 רבי אמר .בעולם שהיו אמת צדיקי אותם

 שהיו הללו האחרונות האותיות ,יוסי
 אדם שעבר אחר נמצאו )להמצא( בתורה

 ,ק"תשר בסדר( . כולםהתורה אותיות על
  כדמותו שהוא הבן לאותו קרא ולכן

 àùã÷î éá áøçúàã àîåéî øîà äãåäé éáø
àîìòá åçëúùà àì ïàëøáá ìëá åãéáàúàå 

 áéúëã àîåé)à æð äéòùé (ãöäãáà ÷éâ éàî 
 áéúëã äîë äéá ïééøù ååäã ïàëøá ãáà ãáà

)å é éìùî ( áéúëå ÷éãö ùàøì úåëøá) æ äéîøé
çë ( áéúë àã àðååâë äðåîàä äãáà) úéùàøá

çë à (éäìà íúåà êøáéå áéúëå íúåà êøáéå" í
ùî"àîìò éøã ìë åñçééúà úã é÷éãö ïåðéà ìëå 

 ïååúà ïéìà éñåé éáø øîà àîìòá ååäã èåù÷
áïéàøúä àúééøåàá ååäã )àçëúùàì (
]øúá åçëúùà[ àúééøåàã ïååúà ìò íãà øáòã 

 åäìë)øùú øãñá" àøá àåääì àø÷ êë ïéâáå ÷
 åäéàãëåúåîã  

  åð/à  
 ).האותיות קיום שהם ,ת"ש צלמוב

 אחז רבונו לפני )ובתשוקתו( ובתשובתו
 למפרע האותיות חזרו ומאז ,אלה בשני
 שנולד בן ולאות קרא ולכן ,ק"תשר בסדר

 סיום שהם ,ת"ש צלמוכ בדמותו שהוא לו
 שעמדו עד האותיות נתקנו ולא .האותיות

 על האותיות חזרו ואז ,סיני הר על ישראל

áù åîìö"ïååúàã àîåé÷ ïåðéàã ú (
 äéúáåéúáå>ð"äéúáåàéúáå à< äéøàî éî÷ì 

ïéøú ïéìàá ãéçàå ïååúà åøãäúà ïéãëîå 
òøôîìæ ]øùú øãñá"÷ êë ïéâáå àåääì àø÷ 

äéì ãéìéúàã àøá  ïåðéàã úù åîìöë åúåîãá
ïååúàã àîåéñ[ìå  åîéé÷ã ãò ïååúà åð÷úúà à

                                                                                                                                                                                     

  ).ב"ב כב ע"כללים ח(' א תלוי בנוק" זכלומר שתיקונו של א
לא אשתכחו ברכאן לא אשתכחו וכן כשנחרב בית ' אזיל לטעמא דאמרינן לעיל דכל אתר דדכר ונק ב

 ).אור יקר(למעלה אין הברכות ' המקדש שנפרדו זכר מנוק
, הוכאשר אין משפיע למט. שכל שפע של מעלה ניתן כדי שינתן למטה[' מ פרק ד"ח שער מול"ע' עי ג

ב ויקרא "א ובהעלותך קנ ע"א ונז ע"ב ויא ע"א ושמות ט ע"ולקמן סז ע] העליונים לא נותנים לו שפע כלל
הלבנה תהיה , לגמרי' כל זמן שלא נתקנת הנוק, כלומר). ג"ב סח ע"ביאורים ח(ב "א ואחרי מות עד ע"יז ע

כללים (ילו מאצילות לעקודים שתיקון העליונים תלוי בתחתונים אפ, כלומר). ג"ב ו ע"ה ח"דע(במיעוטה 
 ).ד"ב קז ע"כללים ח(שכל אור עליון אינו יורד כי אם לפי הכח וההכשר של התחתון , )ג"ב עא ע"ח

כ "ולכן הוא ג, ונשאר כתערובת בהם, שהרי הוא נולד מאדם וחוה אחרי החטא, זה כולל את הרשעים ד
 ).ב"ב קמח ע"ה ח"דע(שורש הרשעים 

 ).א"נ(מ "א. חרונותת הם אותיות א"ש' פי ה
 ).א"ד(ת כמבואר "בשתי אותיות ש ו
היה ' ובאות ב' ונתגלגלו עד ב) דף ב(ה למפרע כדלעיל "סדר האותיות קודם הבראם נכנסו לפני הקב ז

ר "שהיו האותיות מתגלגלות ובאות והנמצאות נבראים עד שהגיע לאותיות צק' הבריאה עד אות פ
 שאבד הוא צלם ודמות דכתיב נעשה אדם בצלמנו כדמותנו נתקן שקלקלו ונתקן הכל וחזר בתשובה ומה

ק למטה "בשת ויולד בדמותו כצלמו דהיינו התשובה ותיקון העולם ונשארו חוזרות האותיות בסדר תשר
ת עד דקיימו ישראל על טורא דסיני שפסקא "ד שהם מצד הימין בת"ב ג"במלכות לא אותיות ישרות א

ד בענין שעמדו הנמצאות על ,ב ג"ו דהיינו התורה ומצדו האותיות אזוהמתן וגילה התפארת סוד אור
לזה אמר ואתבסם עלמא מצד הימין שהוא הממתק ' ד כדפי"ב ג"תקונם כענין בריאתם שנברא באותיות א

 ).אור יקר(הדין וקיימא על קיומיה שאין קיום לעולם אלא בסוד הימין 
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 והתבסם ,וארץ שמים שנבראו כיום תקונם
 ,אמר אבא רבי .קיומו על ועמד העולם

 רצו ,רבונו מצות על אדם שעבר ביום
 םמשו ,מהול .ממקומם להעקר וארץ שמים
 אם" שכתוב ,הברית על רק עמדו לא שהם

 וארץ שמים קותוח ולילה יומם בריתי לא
 שנאמר ,ברית עבר ואדם ,"שמתי לא

 שגלוי ואלמלא ,"ברית עברו כאדם והמה"
 ישראל שעתידים הוא ברוך הקדוש לפני

 הברית את לקיים סיני הר עללעמוד 
 רבי ).הזה( העולם התקיים לא ,הזאת
 ,חטאו על שמודה מי כל ,אמר חזקיה
 על לו ומוחל לו מניח הוא ברוך הקדוש
   .חטאו

 ìò ïååúà åøãäà ïéãëå éðéñã àøåè ìò ìàøùé
 õøàå íéîù åàéøáúàã àîåéë åäééðå÷ú

àáà éáø äéîåé÷ ìò àîéé÷å àîìò íñáúàåà 
 ïééòá äéøàîã àãå÷ô ìò íãà øáòã àîåé øîà

 õøàå íéîù)àôâúàìá (]àø÷òúàì[ åäééøúàî 
 àìà åîéé÷ àì ïåðéàã ïéâá àîòè éàî] ìò

áúéøâ) [úéøáá( áéúëã )äë âì äéîøé ( àì íà
äìéìå íîåé éúéøáã éúîù àì õøàå íéîù úå÷ç 

 øîàðù úéøá øáò íãàå)æ å òùåä ( íãàë äîäå
á÷ éî÷ éìâã àìîìàå úéøá åøáò" ïéðéîæã ä

 éàä àîéé÷ì éðéñã àøåè ìò àîéé÷ì ìàøùé
 àîìò íéé÷úà àì úéøá)ïéã ( øîà äé÷æç éáø

ç ìò éãåàã ïàî ìëá÷ äéàè" äéì ÷éáù ä
äéáåç ìò ìéçîå:  

 את הוא ברוך הקדוש כשברא ,בא וראה
 את עליה והעמיד זו ברית עשה ,העולם
 ברא )בראשית( שכתוב ,לנו מנין .העולם

 שית ,עליה עומד שהעולם הברית זו ,שית
 ,לעולם ברכות ים ויוצאשופעים שממנו
 הברית על עבר ואדם ,העולם נברא ועליה

 זו ברית ).מעמו( ממקומה והעבירה הזו
 ויסוד עקר קטנה אות ,ד"יו באות נרמזה
 וקרא חטאו על הודה ,בן כשהוליד .העולם

 ,שית להיות ד"יו בו הזכיר ולא ,ת"ש שמו
 הוא ברוך הקדוש ולכן .עליו שעבר משום

 יחסויוהת ,העולם את שתל ממנו )מכאן(
  ).משת( העולם צדיקי דורות כל

á÷ àøá ãë éæç àú"îìò ä úéøá éàä ãáò à
éé÷åàîàîìò äéìò ä áéúëã ïìðî ) à úéùàøá

à ()úéùàøá( >úéù àøáå< àîìòã úéøá àã 
úéù äéìò àîéé÷æ÷ôðå ïéãâð äéðîã é ïàëøá 

 éàä ìò øáò íãàå àîìò éøáúà äéìòå àîìòì
äéøúàî äéì øáòàå úéøáç >ð"äéîòî à< éàä 

åé úàá úæéîøúà úéøá"ãè àø÷ò àøéòæ úà 
ìòã àãåñéååàèç ìò éãåà øá ãéìåà ãë àîé 

ù äéîù àø÷å"åé äéá øëãà àìå ú"ãé éåäîì 
á÷ êë ïéâáå äéìò øáòã ïéâá úéù" ä)àëäî (

]äéðéî[ éàëæ éøã ìë åñçééúàå àîìò ìéúùà 
 àîìòã)úùî:(  

 ,סיני הר על ישראל כשעמדו ,וראה ובא
 ,הברית סוד הללו האותיות שתי בין נכנס

 éðéñã àøåè ìò ìàøùé åîéé÷ ãë éæç àúå
ïéìà ïååúà ïéøú ïéá ìàòàéúéøáã àæø à ïàîå 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(דלא אתתקנו אתוון כלל , אבא פליג' ר א
 ).אור יקר(להתמוטט  ב
 ).מ"אור יקר ומ(יסוד  ג
 ).מ"מ(ן שהם יומם ולילה "יסוד שעל ידו מתחברים זו' פי ד
 ).מ"אור יקר ומ(עלמא ' שמיסוד מתקיימת המלכות שנק' פי ה
 ).מ"אור יקר ומ(ק "והוא היסוד שכולל כל הו ו
 ).א"נ(כמו שיתין שכרה דוד ' פי ז
 ).יקראור (שסלק היסוד מהמלכות  ח
והטעם שהיא את ' ת ביסוד עם כל זה עיקר האות הרומז ביסוד היא י"עם היות שאמרנו שאותיות ש ט

ואין ספר שהנקודה יסוד והתחלה אל מציאות הגוף נקדם נקודה ואחריה קו ואחריה , זעירא דהיינו נקודה
י לאפוקי "ד מאדנ"ל יו"א רהא דקאמר את זעיר). מ"מ(זעירא ' י' יסוד נק' פי). אור יקר(שטח ואחריה גוף 

 ).א"נ(מ "א. ה"ד דהוי"יו
 ).מ"מ(לומר שפגם ביסוד ). אור יקר(שהתודה ונתבייש מחטאו , דהיינו וידוי י

 ).א"ד(ב והיסוד מחברם ”ו ע"צורות ד' ב' פי יא
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 האותיות תיש בין ונכנס .'ב ,ומיהו
 וכשנכנסה .לישראל אותה ונתן ,שנשארו

ן שתי האותיות הללו בי הברית סוד 'ב
 כמו ,שבת ונעשו )נכנסו( ', ת'שהם ש
 השבת את ישראל בני ושמרו" שנאמר
 ,"עולם ברית תםורולד השבת את לעשות

 בהם להתיחס העולם ראשית שהיה כמו
 הללו האותיות משתי העולם דורות כל
 ,כראוי העולם שנתקן עד ייםתלו היו ,ת"ש

 ונתקן הקדוש הברית ביניהם ונכנס
 אלו ,יוסי רבי אמר .ת"שב ונעשה ,בשלמות

 ',ב באות נתקנו הללו האותיות שתי
 שנולד מיום למפרע האותיות וכשחזרו

 עד ודור דור בכל האותיות חזרו ,שת
 רבי אמר .ונתקנו סיני להר ישראל שהגיעו
 היה ודור רדו ובכל ,חזרו למטה ,יהודה

 ישביםימת ולא באותיות העולם בקומח
 הכל ,לישראל התורה כשנתנה .במקומם

  ).נתקנו האותיות כל( נתקן

éá åäéà"úá åøàúùàã ïååúà ïéøú ïéá ìàòå 
éá ìàò ãëå ìàøùéì äéì áéäéå"øáã àæø ú úé
éù ïåðéàã ïéìà ïååúà ïéøú ïéá"éú ï" å)åìàò (

áù åãéáòúàå"úâ øîà úàã äîë )æè àì úåîù (
 úà úåùòì úáùä úà ìàøùé éðá åøîùå
 äåäã äîë íìåò úéøá íúåøåãì úáùä

àúåøéùã àîìò éøã ìë åäá àñçééúàì àîìòã 
ù ïååúà ïéøú ïéìàî" ììëúùàã ãò ïééìú ååä ú

ðéá ìàòå úåàé à÷ãë àîìò àùéã÷ úéøá åäéé
]ãéáòúàå åîéìùá ììëúùàåå) [ã ììëúùà

 åîéìùáããéáòúà(áù "à ú" ïéøú ïéìà éñåé ø
éá úàá åììëúùà ïååúà" ïååúà åøãäúà ãëå ú

 ïååúà åøãäà úù ãéìééúàã àîåé ïî òøôîì
 éðéñã àøåèì ìàøùé åèîã ãò àøãå àøã ìëá

à åð÷úúàå"åøãäúà àúúì äãåäé øä àøã ìëáå 
äåä àøãåàîìò óéôâ åïååúàá æ ïéáùééúî àìå 

 ìàøùéì àúééøåà úáäééúà ãë åäééúëåãá
 àìë ï÷úúà]ð"åð÷úúà åäìë ïååúà à[ç:  

 היו אנוש בימי ,אומר אלעזר רבי
 כשפים של בחכמה חכמים האנשים
 לותיחי את רולעצ ובחכמה ,וקוסמים
 אדם שיצא מיום אדם היה ולא ,השמים

 של העלים של חכמה עמו והוציא עדן מגן
 ,ואשתו אדם שהרי ,בה שהתעסק האילן
 עזבו ,אנוש שבא עד מהם שיצאו ואותם

 éðá ïéîéëç ååä ùåðà éîåéá øîåà øæòìà éáø
éùøçã äîëçá àùð øöòîì àúîëçáå ïéîñå÷å ï

àéîùã éìéçìè ÷ôðã àîåéî ùð øá äåä àìå 
 éôøèã àúîëç äéîò ÷éôàå ïãòã àúðâî íãà

àðìéàé ïåðéàå äéúúàå íãà àäã äá ìãúùàã 

                                                                                                                                                                                     

ולכך ', כניסת היסוד שכן נקרא שמו כדכתיב וחשופי שת ערות וכו' ת היינו למעלה בנקבה בחי"ש א
 ).אור יקר(בין תרין אתוון אלין עאל רזא דברית דהיינו יסוד במלכות לייחד 

 ).מ"ומ, אור יקר(ת לפי שהוא שני למלכות ממטה למעלה "בי' יסוד נק ב
 ).אור יקר(י המלכות נקראת שבת "שכן ודאי זווגא ביום שבת ביסוד וע ג
י אלא כוונתו שנתקן לענין חזקיה מכחיש שלא נתקן העולם על תקונו כראוי במעמד הר סינ' אין ר ד

שנתייחסו דרין משת ונתקן מכל וכל במעמד הר סיני וזהו שאמר דהוה שרותא דעלמא לאתייחסא משת 
 ).אור יקר(ת עם אות הברית כדי שיהיה שבת עד מעמד הר סיני "אמנם היה הענין תלוי להשלים אותיות ש

חזקיה שנתודה ונתקן הענין היינו לתתא ' ך ריוסי ומאן דפרי' יהדוה סבירא ליה בענין האותיות כר' ר ה
שלא היה הפגם רק ' פי). אור יקר(אדם תקן למטה אבל לא למעלה שהפגם למעלה היה קשה ' אתהדרו פי

 ).מ"מ(למטה בעולם הזה והיו נתקנים האותיות קצת בכל דור עד סיני 
כ למעלה " נתקן הדבר גהעולם לא היה מתקיים מפני ששורשו למעלה בלתי מתוקן ובמעמד הר סיני ו

 ).אור יקר(
 ).א"ד(י צירופי אותיות ולא היה העולם בקיומו עד מתן תורה "העולם היה מחובק ע ז
הערת (ש "ע' ב ויחי אדם כו"בדפוס ויניציאה דף יג ע' ח דף י"כאן שייך מאמר בסתרי אותיות בז ח

 ).הזוהר
' והם ג. אל שר המים שלא ימטיר וכיוצאשלא יפעלו בדברים הגשמיים כגון אל שר האש שלא יכוה ו ט

וחכמת הקסם והיינו מעשה כשוף בידים וחכמת המלבוש , חכמות חכמת חרשים והיינו בפה באמירה
 ).ד' ו סי"אור יקר ש(דהיינו למעצר לחילו שמיא והעוסק בענין ספר המלבוש יבין מה ענינו 

עלי ). מ"מ(כחות החיצוניות ). ור יקרא(שהיא עץ הדעת ואלו הם עליה ופריו , כחות המלכות למטה י
 ).א"ד(האילן והם כחות חיצוניות 
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 אותם ראה ,אנוש כשבא ].החכמה [אותה
 את )משטה( משנה חכמתם את וראה

 מעשים )בהם( ועשו בהם ועסקו ,העליונים
 עד ,מהם ולמדו וקסמים וכשפים

 ,המבול בדור חכמה אותה שהתפשטה
 והיו .להרע מעשיהם עושים היווכולם 

 ,חכמות באותן נח כלפי מתחזקים
 לשרות יכול לא העולם שדין ואומרים

 את לדחות חכמה עושים הם שהרי ,עליהם
 התחילו ומאנוש .הדין בעלי אותם כל

 שכתוב זהו .הללו בחכמות להתעסקכולם 
  ".'ה בשם לקרא הוחל אז"

 àúà ãë äì å÷éáù ùåðà àúàã ãò äéðî å÷ôðã
 ïééðùî ïåäúîëç àîçå ïåì àîç ùåðà)ð" à

ïéèùî ( ïéãáòå ïåäá åìãúùàå ïéàìò)äá (
ò ïéîñå÷å ïéùøçå ïéúãéá]ïåäðî åôéìåàå[ ãò 

 åäìëå ìåáîã àøãá àúîëç àéää úèùôúàã
 éô÷úúî ååäå àùàáàì åäééúãéáò éãáò ååä

 ïåðéàá çð éáâì]úîëçàï) [äîëçá( àìã éøîàå 
 ïåðéà àäã åäééìò äàøùàì àîìòã àðéã ìéëé
 àðéãã éøàî ïåðéà ìëì àééçãì àúîëç éãáò

àì åäìë åàéøù ùåðàîå ïúîëç ïéìàá àìãúù
ää" ã)åë ã úéùàøá ( íùá àø÷ì ìçåä æà
åäé"ä:  

 שהיו צדיקים אותם כל ,אמר יצחק רבי
 היו כולם ,הדור אותו אחר ביניהם

 יענשו שלא כדי( בהם למחות משתדלים
 יכלו ולא ,וחנוך מתושלח ירד כמו ,)עליהם

 ,ברבונם המורדים רשעים שהתפשטו עד
 הטפשות וכי ."נעבדנו כי שדי מה" ואמרו

 שהיו משום אלא ,אומרים היו הם הזו
 אותם וכל החכמות אותם כל יודעים

 והיו ,עליהם פקדוהוש העולם שלהממונים 
 הוא ברוך הקדוש שהשיב עד, בוטחים בהם

  שהרי .כשהיה העולם את

 åäá ååäã ïéàëæ ïåðéà ìë øîà ÷çöé éáø
 äàçîì éìãúùî ååä åäìë àøã àåääá øúáì

åäáàøé åîë  ãò åìéëé àìå êåðçå çìùåúî ã
 éøîàå ïåäéøàîá éãøî ïéáééç åèùôúàã) áåéà

åè àë ( ååä àúåùôè éàä éëå åðãáòð éë éãù äî
 ïúîëç ïåðéà ìë éòãé ååäã ïéâá àìà éøîà à÷

 àîìòã ïðîî åäìëå]ã[ ååäå åäééìò ïã÷ôúà
ïöçøîáá÷ áéúàã ãò åäá "äåä à÷ãë àîìò äâ 

àäã  

  åð/á  
 השיב כך אחרו ,במים יםמ היה בתחלה

 ,מהכל נחרב ולא ,כבתחלה העולם את
 'ה" שכתוב ,עליהם השגיח ברחמים שהרי

  .אלהים כתוב ולא ,"ישב למבול

 äéì áéúà øúáìå íéîá íéî äåä àúéîã÷á
àìëî áéøçúà àìå àúéîã÷ãë àîìòìã àäã 

åäééìò çâùà ïéîçøáä áéúëã )é èë íéìäú (
åäé"äìà áéúë àìå áùé ìåáîì äé"í:  

 אותו של תינוקות אפילו ,אנוש בימי
 ,עליונות בחכמות יםבינמ היו הדור )היום(

 אם ,ייסא רבי אמר .בהם מסתכלים והיו
 שעתיד יודעים היו שלא היו טפשים כך

 מבול מי עליהם להביא הוא ברוך הקדוש
 היו בודאי ,יצחק רבי אמר .בהם וימותו
 היו שהם ,בלבם טפשות אחזו אבל ,יודעים

 àåääã é÷åðé åìéôà ùåðàã éåîåéá)àîåé (
]àøã[úîëçá ïçâùî ååä åäìë à)ï( ååäå ïéàìò 

à åäá ïìëúñî"ååä ïéùôè éëä éà àñéé øå àìã 
á÷ ïéîæã ïéòãé ååä" àðôåè éî åäééìò äàúééàì ä

à åäá ïåúåîéå" åãéçà ìáà éòãé òãðî ÷çöé ø
àúåùôè éòãé ååä ïåðéàã åäééáìá ä àëàìî àåä

                                                           

à ôãá” óñåð å)ð" àìã ïéâá ààåäééìò åùðòú( ,éòå 'ð"äðéá éòãåé úñøâ äæù à. 

 ).א"ד(בוטחים  ב
ה עכשיו "שר הארץ עם שר המים שמטבע שר המים להגביר על שר הארץ ולכלול אותו בתוכו והקב ג

שלא היו מתעסקים בעניני השרים להכניעם ולעצור פעולתם החזיר אלו אל טבעם וביטל הכנעת שר המים 
 ).אור יקר(

 ).אור יקר(ביטול כל העולם ממש לתהו ובהו ' פי ד
 ).אור יקר(שדן כל העולם במדת רחמים כדי שיתבטלו הרשעים וישאר העולם  ה
שהיו יודעים , שיצרם הרע היה מפתה אותם ניחא, אי אמרת בשלמא כדקא סלקא דעתין מעיקרא ו

וכי לא הוו יודעים ,  חשבו שיוכלו לעכב הדיןאלא לדידכו דאמריתו שהם, בעונש וחטאים לפיתוי העבירה
 ).אור יקר(ה להביא להם המבול כמו שהתרו אותם הכשרים כנגדם "שביד הקב
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 ואותו אש על נהוהממ מלאך אותו ודעיםי
 רולעצ יודעים והיו ,המים על נהוהממ

 והם .עליהם דין לעשות יוכלו שלא אותם
 שולט הוא ברוך שהקדוש יודעים היו לא
 אלא .העולם על דין יבא וממנו ,הארץ על
 אותם בידי פקדהו שהעולם רואים היו

 לא ולכן ,העולם דברי כל ובהם ,ממונים
 ולא הוא ברוך בקדוש םמסתכלי היו

רוח ו ,נשחתה שהארץ עד ,במעשיו יםבינמ
 יתמו" ואומרת יום בכל מכריזההקודש 
 ".אינם עוד ורשעים הארץ מן חטאים
 אותו כל להם האריך הוא ברוך והקדוש

 וחנוך ומתושלח ירד ,צדיקים שאותם הזמן
 ,מהעולם שהסתלקו כיון ,בעולםקיימים 

 עליהם דין הוא ברוך הקדוש הוריד אז
  ".הארץ מן וימחו" שנאמר כמו ,ונאבדו

 ååäå àéî ìò àðîîã àåääå àùà ìò àðîîã
 åäééìò àðéã ãáòîì ïéìëé àìã ïåì øöòîì ïéòãé

á÷ã éòãé ååä àì ïåðéàå" äéðîå àòøà ìò èéìù ä
 àîìòã ïàîç ååä àìà àîìò ìò àðéã éúéé
 àîìòã éìî ìë åäáå ïðîî ïåðéàã àãéá ã÷ôúà

 ååä àì êë éðéâáåá÷á äéá ïìëúñî" àìå ä
 çåøå úìáçúà àòøàã ãò äéúãéáòá ïéçéâùî

 øîàå àîåé ìëá æéøëà àùãå÷)äì ã÷ íù ( åîúé
êéøåàå íðéà ãåò íéòùøå õøàä ïî íéàèçà 

á÷" ãøé ïéàëæ ïåðéàã àðîæ àåää ìë ïåì ä
 å÷ìúñàã ïåéë àîìòá ïéîéé÷ êåðçå çìùåúîå

 ïéãë àîìòî]à[á÷ úéçð" åäééìò àðéã ä
àå øîà úàã äîë åãéáàú)âë æ úéùàøá ( åçîéå

õøàä ïîá:  
 כי ואיננו האלהים את חנוך ויתהלך"
 עד" ,פתח יוסי רבי ".אלהים אתו לקח

 זה פסוק ".ריחו נתן נרדי במסבו שהמלך
 הקדוש של דרכו כך , בא וראהאבל ,נאמר
 והוא בו נדבק שאדם בשעה ,הוא ברוך

 אהו ימים שאחר ויודע עליו דיורו משרה
 ,ממנו הטוב ריחו ולוקט מקדים ,יסרח

 עד" שכתוב זהו .מהעולם אותו ומסלק
 עד" ".ריחו נתן נרדי במסבו שהמלך
 זה "במסבו" .הוא ברוך הקדוש זה "שהמלך

 נרדי" .בדרכיו והולך בו שנדבק אדם אותו
 שבו טובים מעשים אותם "ריחו נתן

 .זמנו הגיע בטרם מהעולם יסתלק שבגללם
 הבל יש" ,אומר המלך מהשל היה זה ועל

 צדיקים יש אשר הארץ על נעשה אשר
 אליהם מגיע אשר צדיקים יש ."'וגו

 שבשביל ,שבארנו כמו ,הרשעים כמעשה
 מסלקם הוא ברוך הקדוש טובים מעשים

 אהבתו ומתוך ,יחיו שלא כדי( ,מהעולם
 ,זמנם הגיע בטרם )אותם מסלק בהם

 שמגיע רשעים ויש .דינים בהם ועושה
 ברוך שהקדוש ,הצדיקים מעשהכ אלהם

 את בהם ומאריך ימים להם מאריך הוא
 בשביל אלה .שנתבאר כמו זה וכל ,רוגזו
 או ,אליו שיחזרו כדי ואלה יתקלקלו שלא

êåðç êìäúéåâéäìàä úà " ç÷ì éë åððéàå í
éäìà åúåà" í)ãë ä úéùàøá ( çúô éñåé éáø

)áé à øéù (åçéø ïúð éãøð åáñîá êìîäù ãò 
á÷ã éåçøà êë éæç àú ìáà øîúà àø÷ éàä" ä

 éøùà àåäå äéá ÷áãúà ùð øáã àúòùá
 íéã÷à çøñé ïéîåé øúáìã òãéå äéìò äéøåéã

ää àîìòî äéì ÷éìñå äéðî áè äéçéø èé÷ìå" ã
 êìîäù ãò åçéø ïúð éãøð åáñîá êìîäù ãò

á÷ àã" äéá ÷áãúàã ùð øá àåää àã åáñîá ä
çéø ïúð éãøð éåçøàá ìéæàå ïéáè ïéãáåò ïåðéà å

]äéáã[ àèî àìã ãò àîìòî ÷ìúñé ïåäðéâáã 
 øîà àëìî äîìù äåä àã ìòå äéðîæ) ç úìä÷

ãé ( ùé øùà õøàä ìò äùòð øùà ìáä ùé
åâå íé÷éãö ' íäéìà òéâî øùà íé÷éãö ùé

 ïéâáã àðîé÷åàã äîë íéòùøä äùòîë
]ã[á÷ ïéáè ïéãáåò" àîìòî ïåì ÷éìñ ä)]ã"à [

 àìã ïéâá>ñéåçø <)åéçé(úåîéçø åâîå à åäá 
ïåì ÷ìñî ( ïéðéã ïåäá ãéáòå åäééðîæ àèî àì ãò

 íé÷éãöä äùòîë íäéìà òéâî øùà íéòùø ùéå
á÷ã" ìëå åäá äéæâåø êéøåàå ïéîåé ïåì êéøåà ä

øîúàã äîë àãã ïéìàå ïåçøñé àìã ïéâá ïéìà 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(והמתין  א
  ).הערת הזוהר(ש "א ע"ב ע"ח דף סו ובדפוס וויניציאה מ"כאן שייך מאמר ז ב
עוד שמות ' ועי. ל המלאכיםוזכה להיות עומד ומשמש במרום גבוה מכ, חנוך הסתלק בעת שהיה צדיק ג
 ).ב"א נג ע"ה ח"דע(ב "י ע

הצדיקים שמתים קודם זמנם כדי שימותו בשם טוב בעוד שמעשיהם טובים ולא ממתין להם עד  ד
כ לידי חטא ואלו הרשעים מניח אותם בחיים כדי שיחזרו בתשובה או בשביל שיצאו מהם "שיבואו אח

  ).א"ד(בנים הגונים או איזו הצלה לישראל 
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 , בא וראה.ליםומע בנים מהם שיצאו כדי
 ראה הוא ברוך והקדוש ,צדיק היה חנוך

 בטרם אותו ולקח ,קלקלתי כך שאחר
 ".שושנים טוקולל" שכתוב זהו .קלקלתי

 אותם לוקח ,טוב ריח שנותנים משום
 ואיננו" .קלקלותי בטרם הוא ברוך הקדוש

 להאריך "ואיננו" ,"אלהים אתו לקח כי
 ,ימים מאריכים שהיו אדם בני כשאר ימים

 הוא ברוך הקדוש אותו לקח כי ,מהול
 הקדוש ,אמר אלעזר רבי .זמנו הגיע בטרם
 הווהעל  מהארץחנוך את נטלו הוא ברוך

 הגנזים כל בידיו ומסר ,מרומים לשמי
 מפתחות וארבעים וחמשה ,העליונים

 משתמשים שבהם חקוקים סתרים
 והרי ,בידו נמסרו וכולם ,עליונים מלאכים

  .בארנו

 äéáâì åøãäìã ïéâá]åàïéâá [ )åïéâá( ÷åôéã 
ìòîã ïéðá åäééðî äåä äàëæ êåðç éæç àú é

á÷å"øúáì çøñéã äéì àîç äà ãò äéì èé÷ìå 
ää çøñé àì" ã)á å øéù ( ïéâá íéðùåù èå÷ììå

á÷ ïåì èé÷ì áè àçéø éáäéã" åçøñé àì ãò ä
éäìà åúåà ç÷ì éë åððéàå" àëøàì åððéàå í

ïéîåéá éàî ïéîåé éëøåà ååäã àùð éðá øàùë 
á÷ äéì ç÷ìã ïéâá àîòè"èî àì ãò ä äéðîæ é

øîà øæòìà éáøâ êåðç )ìéèð] (ìèð[á÷ äéì " ä
 ìë äéãéá øñîàå íéîåøî éîùì äé÷ñàå àòøàî

ïéàìò éæðâãîå "ïéôéìâ éøúñ ïçúôî ää åäáã 
 äéãéá åøñîúà åäìëå éàìò éëàìî éùîúùî

àðîé÷åà àäå) ïéúéðúî(:  

 וכל בארץ האדם רעת רבה כי 'ה וירא"
 כי" ,פתח יהודה רבי ".לבו תומחשב יצר
 פסוק ".רע רךויג לא אתה רשע חפץ אל לא
 מי , בא וראהאבל .ובארנוהו נאמר זה

 הוא יטמא ,אחריו ונמשך הרע ביצר שנדבק
 רעת רבה כי" .שנתבאר כמו ,אותו ויטמאו
 נשלם ולא ,עושים היו הרעות כל ,"האדם
 על לחנם דמים שופכים שהיו עד חטאם
 על דרכם משחיתים שהיו הם ומי .הארץ

 כתוב ".היום כל רע רק" שכתוב זהו ,רץהא
  ,"רע רק" כאן

åäé àøéå" ìëå õøàá íãàä úòø äáø éë ä
 åáì úåáùçî øöé)ä å úéùàøá ( äãåäé éáø

 çúô)ä ä íéìäú ( àì äúà òùø õôç ìà àì éë
òø êøåâéå éæç àú ìáà äåî÷åàå øîúà àø÷ éàä 

òøä øöéá ÷áãúàã ïàîæäéøúáà êéùîúàå ç 
åàåä áàúñéèéå äéì ïåáàñé éë øîúàã äîë 

 àìå éãáò ååä ïéùéá ìë íãàä úòø äáø
 àðâîì ïéîã ïéãùåà ååäã ãò åäééáåç íéìúùà

àòøà ìòàé ìò åäééçøà ïéìáçî ååäã ïåðéà ïàîå 
ää àòøà" ã)ä å úéùàøá ( íåéä ìë òø ÷ø

òø ÷ø àëä áéúë  
  æð/à  

 ויהי" )וכתוב ,"רע יגורך לא(" שם וכתוב
 רבי אמר ".'ה בעיני ער יהודה בכור ער

 .לא ,לו אמר .רשע אינו רע וכי ,יוסי

 íúä áéúëå) òø êøåâé àì)ä ä íéìäú (
áéúëå) (æ çì úéùàøá ( òø äãåäé øåëá øò éäéå

                                                                                                                                                                                     

  ).ו"לש(כי הוא סוד אילנא דטוב ורע  א
ה "ז בכמ"ן שהרי ענין זה מוסכם בתיקו"אין לפרש שיהיה אלה התנאים מכחישים שחנוך הוא מטטרו ב

ה לסלקו כענין "אמנם הוקשה להם למה לא נתעכב בעולם בשאר בני העולם ובעת פטירתו היה לו להקב
 ).אור יקר(אליהו ולזה דרשו הפסוק כמו שדרשו 

כ מה לי אם "חר שלא טעם טעם מיתה ונסתלק בחיים ועלה אדרבה לעמוד בין העומדים האלה אא ג
ה מארעא ואסקיה ועל ענין זה כתיב איננו כמו "אלף שנים יחיה מה לי אם מעט וזהו שאמר נטל ליה קב

 ).אור יקר] ('האמית יתיה ) לא( ארי וליתוהי: ל"ז[שתרגם אונקלוס 
  ).רהערת הזוה(ב ”לעיל לז ע ד
 ).א"ד(סודות חקוקים של צרופי אותיות השם שבהם משתמשים מלאכי השרת  ה
 .זוהר הרקיע' עי ו
 ).אור יקר(שחטא פעם אחת  ז
 ).אור יקר(ששונה בה  ח
 ).אור יקר(פעם הראשונה  ט
 ).אור יקר(פעמים הרבה  י

  ).א"ד(שופכין דמים בחנם והיינו בהשחתת זרעם  יא
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 על אף ,חברו על ידו הרים אפילו ,"רשע"
 כמו ,רשע נקרא דבר לו עשה שלא גב

 ,"רעך תכה למה לרשע ויאמר" שכתוב
 לא רע אבל ".תכה" אלא כתוב לא הכית
 ומטמא דרכו שמשחית מי אלא נקרא
 זקווח כח ונותן ,הארץ את ומטמא עצמו

 רק" שכתוב ,רע שנקראתרוח הטומאה ל
 רואה ולא בפלטרין נכנס ולא ".היום כל רע
 שכינה מסתלקת שבזה משום ,שכינה פני
 ,מיעקב ,לנו ומנין .העולם מן

 שיש חשב ,שכינה ממנו שכשהסתלקה
 רוח בעולם התחזקה שבגללם בבניו פסול

 .אותה ופגם מהלבנה האור ונגרעהטומאה 
 זה משום ,]ב כךיעקב חש [למה תאמר ואם

 והסתלקה ,המקדש את מטמא] החטא[
 שמטמא אותו שכן כל ,יעקב מעל שכינה

 רוח את מחזק שהוא עצמו ומטמא דרכו
   .רע נקרא כשנטמא ולכן ,הטומאה

 מן נפקד לא ,נטמא כשאדם ,בא וראה
 נפקד פעם ובכל ,לטוב הוא ברוך הקדוש
 ושבע" שכתוב זהו .לרע רע שנקרא מאותו

 אז ,ישר בדרך כשהולך ,"רע דיפק בל ילין
 כל רע רק" כתוב זה ועל ".רע יפקד בל"

 רע נקרא וזה ".רע יגורך לא" וכתוב ,"היום
 בגיא אלך כי גם" וכתוב ,רשע נקרא ולא

  ".עמדי אתה כי רע אירע לא צלמות

äé éðéòáå" åäéà åàì òø éëå éñåé éáø øîà ä
òùøàà " éáâì äéãé íéøà åìéôà òùø àì ì

òà äéøáç" òùø éø÷à éãéî äéì ãéáò àìã â
] áéúëã äîë)á úåîùâé  ( äîì òùøì øîàéå

äëú àìà áéúë àì úéëä êòø äëú[òø ìáà á 
 áéàñå äéçøà ìáçîã ïàî àìà éø÷à àì

äéîøââàô÷åúå àìéç áéäéå àòøà áéàñå ãì  çåø
 áéúëã òø éø÷àã àáàñî)ä å úéùàøá ( òø ÷ø

íåéä ìëäïéøèìôá ìàò àìå å éôà éîç àìå 
àúðéëùæàîìòî àúðéëù ÷ìúñà éàäáã ïéâá ç 

 áéùç äéðî àúðéëù ÷ìúñà ãëã á÷òéî ïìðî
 àîìòá ó÷úúà åäééðéâáã ìåñéô äåä éäåðááã
 äì íéâôå àøäéñ ïî àøåäð òøâå àáàñî àçåø

éàîà àîéú éàåèâá  àùã÷î áéàñ àãã ïé
÷ìúñàåàïëù ìë á÷òéã éåìòî àúðéëù é àåää 

 äéì óé÷úà àåäã äéîøâ áéàñå äéçøà áàñîã
 òø éø÷à áàúñà ãë êë ïéâáå àáàñî àçåøì  

ã÷ôúé àì áàúñà ùð øá ãë éæç àúàé íòî 
á÷"áèì äáé àåääî ãé÷ôúà àðîæ ìëáå 

ää ùéáì òø éø÷úàã" ã)âë èé éìùî ( òáùå
 ã÷ôé ìá ïéìé ìá ïéãë øùéî çøàá ìéæà ãë òø

 áéúë àã ìòå òø ã÷ôé)ä å úéùàøá ( ìë òø ÷ø
 áéúëå íåéä)ä ä íéìäú ( éø÷à àãå òø êøåâé àì

 áéúëå òùø éø÷à àìå òø)ã âë íéìäú ( éë íâ
òø àøéà àì úåîìö àéâá êìàâééãîò äúà éë :  

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ן "מאי. כוונת הזוהר פשוטה. מ"א.  למימר איפכאמשמע דרשע חמור מרע ואיכא א
' בעצמה והפועל פעולה זו שהוא מוליד חיצונים נקרא רע שהוא עושה רעים בקלי' רע הוא שם הקלי ב

 ).אור יקר(בעצמה אמנם רשע פירושו חייב רשע בדיני בפרט הזה עם היותו צדיק וזכא בכמה דברים 
 ).אור יקר(כשאר עוברי עבירה  ג
 ).אור יקר(ותוקפא יותר משאר העבירה מפני שמורה על מקום הזרע העליון נשפע לחוץ  ד
י השחתת הזרע מסתלקת השכינה מהעולם ובשביל זה אינו "כי ע' אינו זוכה לבא בהיכלו של המלך ית ה

  ).הרהערת הזו(א ”סט ע). א"ד(ב אלא נופל ביד הקליפות שנקראו רע כנודע "זוכה לראות פני השכינה בעוה
 ).אור יקר(עם היו שהיו בידו מעשים הגונים כל עוד שמת ועון זה בידו  ו
 ).אור יקר(אפילו מחוץ לפלטרין כדרך שהם נהנים שאר הרשעים לעתות המנוחה  ז
כיון שהוא גרם דיחוי שכינה אף אחרי טהרתו בגיהנם לא יזכה לה אלא יתגלגל כדרך ער ואונן בפרץ  ח

 ). יקראור(וזרח ואחרי כן יזכה 
 ).אור יקר(אפילו היה הענין כך למה יגרום סילוק שכינה מיעקב וכי רשע עושה רע לצדיק  ט
ל גרע מבעל בת אל נכר והוליד ממנה בן דהא קסבר יעקב שיש פיסול "ש משמע המוציא ז"מדקאמר כ י

 ).א"נ(מבני נכר 
 ).אור יקר(בחלומו  יא
 ).א"נ(מ "א. שמטמא אותו בקרי כל פעם' פי יב
 ).אור יקר(ל "כנ' צם הקליע יג
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 בארץ האדם את עשה כי 'ה וינחם"
 הוי" ,פתח יוסי רבי ".לבו אל ויתעצב
 העגלה וכעבות השוא בחבלי העון מושכי
 אדם בני אלו ,"העון מושכי הוי" ".חטאה

 ונדמים ,יום בכל רבונם לפני שחוטאים
 ,השוא כחבלי שהם חטאים אותם בעיניהם
 שאותו מעשה שעשו ואותו חטא וחושבים

 בהם משגיח לאה "הקבו ,כלום אינושעשו 
 וגדול חזק חטא אותו את שעושים עד

 יוכל שלא חזק שהוא ,העגלה כעבות
 הקדוש כשעושה ,וראה ובא. להתכלות

 גב על אף ,העולם ברשעי דין הוא ברוך
 והרגיזו הוא ברוך הקדוש לפני חטאו שהם
 אותם לאבד רוצה אינו ,יום כל אותו

 מתנחם ,במעשיהם וכשמשגיח ,מהעולם
 ]אפו [ומאריך ידיו מעשי שהם על ,עליהם

 נוטל ,ידיו מעשי שהם ובגלל .בעולם להם
 .עליהם וחס עליהם ומתנחם נחמה

 הוא כביכול ,דין בהם לעשות וכשרוצה
 שכיון ,)לפניו יכנסו לא שמחות( עצוב
 כמו ,עליהם עצוב הוא ,ידיו מעשי שהם

 ושמחות" [ודחוון לא הנעל קדמוי" שנאמר
 הוד" )כתוב והרי( כתוב ].לפניו הכניס לא

 ביר אמר ".במקומו וחדוה זוע לפניו והדר
 ,כתוב "לבו אל ויתעצב" , בא וראה,יוסי
 .אחר למקום ולא ,לבו אל התעצב הוא

 ובנפשי בלבבי כאשר" שנאמר כמו "לבו"
  ".יעשה

íçðéåàåäé " õøàá íãàä úà äùò éë ä
 çúô éñåé éáø åáì ìà áöòúéå)çé ä äéòùé ( éåä

 äàèç äìâòä úåáòëå àåùä éìáçá ïåòä éëùåî
 éðá ïéìà ïåòä éëùåî éåä éî÷ ïàèçã àùð

 ïéáåç ïåðéà åäééðéòá ïîãúàå àîåé ìëá ïåäéøàî
 àãáåò àåääã ïéáùçå àåùä éìáçë ïåðéàã
 íåìë åäéà åàìã ïéãáòã àáåç àåääå ïéãáòã

á÷ åäá çâùà àìå" àáåç àåääì ïéãáòã ãò ä
éáøå óé÷úá àìã óé÷ú åäéàã äìâòä úåáòë 

á÷ ãéáò ãë éæç àúå äàöúùàì ìéëé" àðéã ä
ééçáòà àîìò éá"á÷ éî÷ ïàèç ïåðéàã â" ä

 åäì àãáåàì éòá àì àîåé ìë äéì ïéæâøàå
 ìò åäééìò íçðúà ïåäéãáåòá çâùà ãëå àîìòî
 ïéâáå àîìòá ïåì êéøåàå éåãé éãáåò ïåðéàã
 åäééìò íçðúàå äîçð ìéèð éåãé éãáåò ïåðéàã
 ìåëéáë àðéã åäá ãáòîì éòá ãëå åäééìò ñééçå

]áéöò[)  àì ïååãçìåòéúéäåîã÷  ( éãáåòã ïåéëã
 åäééìò áéöò ïåðéà éåãé] øîà úàã äîë) å ìàéðã

çé (áéúë àäå éäåîã÷ ìòðä àì ïååçãåâ[ ) ñééçå
å åäéìòáéúë() å åö íéìäú(åéðôì øãäå ãåä ã æåò 

 éñåé éáø øîà åîå÷îá äåãçå]éæç àú[ áöòúéå 
åáì ìàä áéúë )å å úéùàøá (áéöò åáì ìàå àìå 

àøçà øúàìæ øîà úàã äîë åáì ) á à ìàåîù
äì (äùòé éùôðáå éááìá øùàëç:  

 שנאמר כמו ,"'ה וינחם" ,אמר יצחק רבי
 לעשות דבר אשר הרעה על 'ה וינחם"

 חזקיה רבי. לטוב ,אמר ייסא רבי ".לעמו
 כמו ,לטוב ,אמר ייסא רבי .לרע אמר

 על מתנחם הוא ברוך שהקדוש שנתבאר
 "ויתעצב" .עליהם וחס ידיו מעשי אותם
 חזקיה ורבי .לפניו חוטאים שהם משום
 הוא ברוך הקדוש שכשרוצה ,לרע ,אמר

 נחומים עליהם נוטל ,העולם רשעי לאבד

åäé íçðéå øîà ÷çöé éáø" øîà úàã äîë ä
)ãé áì úåîù (åäé íçðéå"ùà äòøä ìò ä øáã ø

åîòì úåùòìè äé÷æç éáø áèì øîà àñéé éáø 
 øîúàã äîë áèì øîà àñéé éáø ùéáì øîà

á÷ã" åäééìò ñééçå éåãé éãáåò ïåðéàã ìò íéçð ä
 äé÷æç éáøå äéî÷ ïàèç ïåðéàã ïéâá áöòúéå

á÷ ãëã ùéáì øîà" éáééçì àãáåàì éòá ä
 ìåëéáë ïéîåçéð ìéá÷å åäééìò ïéîåçð ìéèð àîìò

                                                           

 ).אור יקר(בראשונה ואחר שהוסיפו לחטוא וגזר עליהם הדין ויתעצב  א
 ).ה' ו סי"אור יקר ש(רק ותקיף מרוב הפעמים שחוטא ושונה בה  ב
 ).אור יקר(לראיה  ג
 ).מ"מ(א "לפני ז ד
 ).אור יקר(והדרך אינו כך אלא הוד והדר אלא ודאי כדפירשנו  ה
 ).מ"מ(מלכות  ו
 ).מ"מ(א "ז ז
 ).אור יקר(ב ונפש ושם יש עצבות "מלת ויתעצב בלשון התפעל ואמר אל לבו שהיא מלכות הנקראת ל ח

 ).אור יקר(לשון חזרה שחזר בו על בריאת האדם ונתעצב על דינו  ט
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 שמקבל כמי כביכול ,נחומים ומקבל
 ,נחומים בלישק כיון .שאבד מה על נחומים

 .בתשובה תלוי לאהדבר ו ,דין נעשה ודאי
 קבל שלא עד ,בתשובה תלוי זה אימתי
 עליהם בלישק הרי .נחומיםת עליהם

 כלל בתשובה תלוי לא הדבר אז ,תנחומים
 ומחזק דין על דין מוסיף ואז .נעשה והדין

 ומאבד ,דין לעשות הדין מקום אותו את
 שכתוב ,כתוב והכל .מהעולם הרשעים את

 כך ואחר ,תנחומים בליק ,"'ה וינחם"
   .דין לעשות לדין כח נתן ,"לבו אל ויתעצב"

 את עשה כי 'ה וינחם" ,אמר חייא רבי
 השמחו תנחומים נטל ,"בארץ האדם

 האדם את הוא ברוך הקדוש כשעשה
 וכל ,עליונהדוגמא כ שהוא ,בארץ

 הקדוש את משבחים העליונים המלאכים
 ,עליונה בדמות אותו כשראו הוא ברוך

  ואמרו

á÷îã ïàîëãéáàã äî ìò ïéîåçéð ìà ìá÷ã ïåéë 
 àúìî àéìú àìå ãáòúà àðéã éàãå ïéîåçéð
 ìéá÷ àì ãò äáåùúá àéìú éúîéà äáåùúá
 àì åäééìò ïéîåçðú ìéá÷ àä åäééìò ïéîåçðú

ììë äáåùúá àúìî àééìúá ãéáòúà àðéãå 
óé÷úàå àðéã ìò àðéã óéñåà ïéãëåâ øúà àåääì 

 àðéãã]àðéã ãáòîì[ïåì ãéáåàå  ïî àéáééçì 
åäé íçðéå áéúëã àø÷á àìëå àîìò" ìáé÷ ä

 àô÷åú áäé åáì ìà áöòúéå øúáìå ïéîåçðú
 àðéã ãáòîì àðéãì  

åäé íçðéå øîà àééç éáø" úà äùò éë ä
á÷ ãáò ãë äåãçå ïéîåçðú ìèð õøàá íãàä" ä

 éëàìî ìëå äàìò àðååâë åäéàã àòøàá íãàì
 éàìòîçáùïá÷ì äéì "éãá äéì åîç ãë äå÷ àð

åøîàå äàìò  

  æð/á  
 והדר וכבוד מאלהים מעט ותחסרהו"

 התעצב ,אדם כשחטא כך אחר ".תעטרהו
 פתחון שנתן ,שחטא על הוא ברוך הקדוש

 בתחלה לפניו שאמרו השרת למלאכי פה
 תזכרנו כי אנוש מה" ,אותו לברוא כשרצה

   ".תפקדנו כי אדם ובן
 כי ,"לבו אל ויתעצב" ,יהודה רבי אמר

 לפני בצאת" שנאמר ,דין בהם תלעשו רצה
 .חסדו לעולם כי 'לה הודו מריםווא החלוץ
 כי כאן כתוב לא למה ,יצחק רבי ואמר
 ידיו מעשי את שהאביד משום אלא ,טוב

 ישראל כשהיו ,וז דוגמאכ .ישראל מפני
 עליונים מלאכים באו ,הים את עוברים

 באותו הוא ברוך הקדוש לפני שירה לומר
 ומה ,הוא ברוך ושהקד להם אמר .לילה
 אומרים ואתם בים עיםובט ידי מעשי
 ," אל זה כל הלילהזה קרב ולא" אז .שירה

 רשעים בודיא של ם בכל פע,גם כאן
  .עצבות עליהם נמצאת אז ,מהעולם

)å ç íéìäú (éäìàî èòî åäøñçúå" ãåáëå í
íãà àèç ãë øúáì åäøèòú øãäåã áöòúà 

>á÷"ä<éëàìîì äô ïåçúô áäéã àèçã ìò  
 äéî÷ åøîàã úøùä] éøáîì àòá ãë àúéîã÷á

äéì[ åðã÷ôú éë íãà ïáå åðøëæú éë ùåðà äî 
)ä ç íéìäú (  

 éòáã ïéâá åáì ìà áöòúéå äãåäé éáø øîà
 øîàðù àðéã åäá ãáòîì)ã"àë ë á ä ( úàöá

åäéì åãåä íéøîåàå õåìçä éðôì" íìåòì éë ä
 éë àëä áéúë àì éàîà ÷çöé éáø øîàå åãñç

àìà áåè åäééî÷ éåãé éãáåò ãéáåàã ïéâá 
 àîé ïéøáò ìàøùé ååä ãë àã àðååâë ìàøùéã

á÷ éî÷ äøéù øîéîì éàìò éëàìî åúà" ä
à àéìéì àåääá"á÷ ì" ïéòáè éãé éãáåò äîå ä

 ïéãë äøéù ïéøîà ïåúàå àîéá)ë ãé úåîù ( àìå
äìéìä ìë äæ ìà äæ áø÷ä ïéðîæ ìëá àëä óåà 

                                                                                                                                                                                     

כ לסיני לא "ה שעלה אח" קיבל תנחומין כאלו נאבדו בשביל הרעה שדיבר עליהם ואלמלא זכות מרעא
 ).מ"מ(לים שכבר קיבל תנחומין עליהם היו ניצו

מן הבינה מתעורר הדין ונוסף בה במלכות והיינו דקאמר ולא תליא מלתא בתשובה שכבר גם הבינה  ב
שהיא נקראת תשובה נתן להם זמן לשוב ולא שבו אז גם היא מתעוררת בדין וכדין אוסיף מהבינה דין על 

 ).אור יקר(דין המלכות והגבורה 
 ).הערת הזוהר(ב ”לקמן ע ע ג
והנה סבת ויתעצב הוא מפני הנחמה הגדולה שנטל קודם מפני שקודם היו המלאכים מקנאים בו  ד

ועתה הם פתחו פיהם לומר מה אנוש כי תזכרנו ועשית לו כל הכבוד הזה ולפיכך ' באומרם ותחסרהו וכו
 ).אור יקר(באו שניהם יחד בפסוק וינחם ויתעצב שזה סיבה לזה כדפירשנו 

 ).אור יקר(אומרים וקרא זה אל זה לאכים המ ה
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 àîìòî åäéà àéòéùø ãåáéàã åáéöò ïéãë
åäééìò çëúùàà:  

 לפני אדם שחטא בשעה ,אמר אבא רבי
 אז ,וימצות על ועבר הוא ברוך הקדוש
 ברוך הקדוש לו אמר .לפניו עצבות הנמצא

 .העליון הכח את שהחלשת אוי ,אדם ,הוא
 אותו רשיג מיד .אחד מאור נחשך זו בשעה

 לגן אותך הכנסתי אני ,לו אמר .עדן מגן
 המזבח את פגמת ואתה ,קרבן להקריב עדן

 דועבת והלאה מכאן .הקרבן נקרב שלא
 עליו וחס .מיתה עליו וגזר ,האדמה את

 סמוך שמת בשעה וגנזו ,הוא ברוך הקדוש
 אחת מערה עשה ,אדם עשה מה .לגן

 אלא ,ידע מאיפה .ואשתו הוא בה והסתתר
 מקום באותו שנכנס אחד דקיק אור ראה

 ,ולקבר תאותו והתאוה ,עדן מגן שיוצא
  .עדן גן לשער סמוך מקום הוא ושם

àáà éáøáá÷ éî÷ áçã àúòùá øîà " ä
 äéî÷ åáéöò çëúùà ïéãë éåãå÷ô ìò øáòå íãà

á÷ äéì øîà" äàìò àìéç úùìçã éåå íãà ä
ãç àøåäð úëùçúà àúòù éàäáâ êéøú ãéî 

 êì úéìòà àðà äéì øîà ïãòã àúðâî äéì
àðáø÷ àáø÷ì ïãòã àúðâìã úîéâô úàå 

àçáãîä äàìäìå ïàëî àðáø÷ áø÷úà àìã 
äîãàä úà ãåáòìå äéìò ñçå äúéî äéìò øæâå 

á÷"àúðâì êéîñ úéîã àúòùá äéì æéðâå äæ  äî
 àåä äá øîèúàå àãç àúøòî ãáò íãà ãáò

òãé àðî äéúúàåç ÷é÷ã àøåäð ãç àîç àìà 
 áàúå ïãòã àúðâî ÷éôðã øúà àåääá ìééò

ì êåîñ øúà àåä ïîúå äéøá÷ì äéúáåàéú òøú
ïãòã àúðâã:  

 עד מהעולם מסתלק לאאדם  ,בא וראה
 על אותו שואל הראשון אדם את שיראה

 ,לו אומר הואו .יצא ואיך מהעולם הלך מה
 משיב והוא .מהעולם יצאתי שבגללך אוי
 ונענשתי אחת מצוה על עברתי אני ,בני ,לו

 וכמה חטאים כמה אתה ראה ,בשבילה
 עד ,יאחי רבי אמר .עברת רבונך של מצוות

 את ורואה הראשון אדם עומד הזה היום
 ,חטאו על ומודה ביום יםיפעמ האבות
 בו שהיה מקום אותו את להם ומראה
 אותם כל ורואה והולך ,עליון בכבוד

 את וירשו ממנו שיצאו וחסידים הצדיקים
 האבות וכל .עדן שבגן עליון כבוד אותו

 אלהים חסדך יקר מה" ,ואומרים מודים
 ייסא רבי ".יחסיון כנפיך בצל אדם ובני
 אדם את רואים העולם בני כל ,אמר

 éîçã ãò àîìòî ùð øá ÷ìúñà àì éæç àú
 ìéæà äî ìò äéì ìéàù ïåùàøä íãàì äéì
 êðéâáã éåå äéì øîà àåä ÷éôð êéäå àîìòî
 úéøáò àðà éøá äéì áéúà àåäå àîìòî àð÷ôð

àãç àãå÷ô ìò äîë úà éîç äðéâá úéùðòúàå 
 éáø øîà úøáò êøàîã ïéãå÷ô äîëå ïéáåç
 éæçå ïåùàøä íãà íéà÷ àîåé åãë ãò àééç
 éîçàå éåáåç ìò éãåàå àîåéá ïéðîæ ïéøú ïäáàá
 ìéæàå äàìò àø÷éá äéá äåäã øúà àåää ïåì

é÷éãö ïåðéà ìë éîçåà åúøéå äéðî å÷ôðã éãéñçå 
ãòã àúðâáã äàìò àø÷é àåääì ïåäìë ïäáàå ï

 ïéøîàå ïãåà)ç åì íéìäú ( êãñç ø÷é äî
éäìà" àñéé éáø ïåéñçé êéôðë ìöá íãà éðáå í

äéì ïàîç àîìò éðá åäìë øîàè ïåùàøä íãàì 

                                                                                                                                                                                     

  ).ו"לש(ב "ב וקכא ע"לקמן סא ע' עי א
אור  ( למעלהה באבודו והעציבו הוא בעת פוגמו"דאדרבא אחר שנגמרה סאתם שמחה להקב] סברתו[ ב
 ).יקר
  ).א"נ(מ "א. עליה מוטל להדליק נר של שבת' ל האשה חשכה עינו של עולם לפי"היינו דארז ג
 ).אור יקר(מדות העליונות לייחד ה ד
 ).אור יקר(דפגם במלכות עץ הדעת  ה
תחתונה מכהן גדול לאיש עובד אדמה ואפשר אדמה עליונה והיינו להתגרש עמה לתקן את אדמה  ו

 ).אור יקר(אשר עותו 
ע למערכת המכפלה אז עשה שם מקום קבר לו ולאשתו "ה יוצא מג"י האור שהראה לו הקב"ע' פי ז

 ).מ"מ(
בתכלית ' ראה אור א' ע ותירץ אלא חמא וכו"כן ידע אדם שמערה שהוא שוכב בה היא סמוכה לגמהי ח

  ).א"ד(הדקות נכנס להאיר במערה זו וזו היתה מערת המכפלה ממש 
  ).א"ד(א ”ב חיי שרה קכז ע”נח סה ע ט
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 ,מהעולם שמסתלקים בשעה הראשון
 הוא האיש חטאי שמשום עדות להראות
 כמו .אדם של בגללו ולא מהעולם מסתלק
 לאותם פרט ,חטא בלא מיתה אין ששנינו
 נחש של בעצתו שהסתלקו שלשה

 ויש ,ובנימין לוי עמרם ,הם ואלה ,הקדמוני
 נמצא ולא ,חטאו שלא ,ישי גם ריםאומ
 עליהם שנזכרה רק ,בו שימותו חטא בהם

  .שבארנו כמו ,הנחש עצת אותה

 àúåãäñ äàæçàì àîìò ïî é÷ìúñîã àúòùá
 àìå àîìòî ÷ìúñà åäéà ùð øáã éåáåç ïéâáã

éðéâá)ä( íãàã ] àìá äúéî ïéà ïðéðúã äîë
àèç[àøá  àåää ïéâá å÷ìúñàã àúìú ïåðéà 

 éåì íøîò ïåðéà ïéìàå éðåîã÷ä ùçðã àèéò
 àìå åáç àìã éùé éîð óåà éøîàã úéàå ïéîéðáå
 øëãàã øá äéá ïåúåîéã àáåç åäééìò çëúùà

ïøîàãë ùçðã àèéò àåää åäééìò:  
 ,נח בימי שהיו הדורות כל ,בא וראה

 בגלוי העולם על חטאים הפשיטוכולם 
 אחד יום הולך היה שמעון רבי .כל לעיני

 שהיו אדם בני ראה .טבריה עריבׁש
 ,אמר .חרס ידבכ הקשת בקשר קושרים

 נתן ,רבונם את להרגיז בגלוי זה חטא ומה
 בא .ומתו הים לתוך ונזרקו בהם ויעינ

 את דוחה ,בגלוי שנעשה חטא כל ,וראה
 מן דיורה את ומסלק מהארץ השכינה
 זקוף בראש הולכים היו אלה .העולם
 השכינה את דחו ,בגלוי חטאיהם ועושים

 דחה הוא ברוך שהקדוש עד ,מהעולם
 כתוב זה ועל .ממנו אותם והעביר אותם

 מכסף סיגים הגו" ,"' וגומלך לפני רשע הגו"
  ."'וגו

 åäìë çðã éåîåéá ååäã ïéøã ïåäìë éæç àú
 ïåäéðéòì àéìâúàá àîìò ìò ïéáåç åèéùôà

 ìéæà äåä ïåòîù éáø àìëãéìéôá ãç àîåéá 
 àøèé÷á éøè÷î ååäã àùð éðá àîç äéøáèã

àúù÷ãâøéñð÷ã àôìå÷á ã àáåç äîå øîà ]àã[ 
àéìâúàáä åäá éåðéò áéäé ïåäéøîì àæâøàì 

 àáåç ìë éæç àú åúéîå àîé åâì åéîøúàå
 àòøàî àúðéëùì äì éçã àéìâúàá ãéáòúàã
 àùéøá ïéìæà ååä ïéìà àîìòî äøåéã ú÷éìñå

 éãáòå óé÷æ äì åçãå àéìâúàá åäééáåç
á÷ã ãò àîìòî àúðéëùì" øéáòàå ïåì àçã ä

 áéúë àã ìòå äéðî ïåì)ä äë éìùî ( òùø åâä
åâå êìî éðôì 'åâå óñëî íéâñ åâä':  

 לעלם באדם רוחי ידון לא 'ה ויאמר"
 בא ,אלעזר רבי אמר ."' וגובשר הוא בשגם
 את הוא ברוך הקדוש כשברא ,וראה

  להשתמש הזה לםהעו את עשה ,העולם

åäé øîàéå" íâùá íìòì íãàá éçåø ïåãé àì ä
åâå øùá àåä ')â å úéùàøá ( àú øæòìà éáø øîà

á÷ àøá ãë éæç" àîìò éàäì ãáò àîìò ä
àùîúùàì  

  çð/à  
 הם אדם וכשבני ,שלמעלה כדוגמא

 ברוך הקדוש ,ישר בדרך שהולכים צדיקים
àìéòìã àðååâëåéà àîìò éðá ãëå ïéàëæ ïåðæ 

á÷ øùéî çøàá éìæàã" ééçã àçåø øòúà ä

                                                                                                                                                                                     

ב ”עבלק רה ' מלת עטיו ובפ' כ בעטיו של נחש ושם תמצא פי"א מבואר שיהושע מת ג”לעיל נג ע א
במדבר בדבור ' ר כנחש ופי"לא דק כי פירושו שדבר לה). א"ד(כ בעטיו של נחש "מבואר שצלפחד מת ג

וכפי הזוהר . בתיובתא מהא דמתו בעטיו' אין מיתה וכו' אמא דא' ה אסקי לר"בשבת דנ. ב"הרש. ופשוט
ל למאי דקפסיק "רס תיובתא "ש הש"ואי אמרינן דגם מ' הקדוש הא והא איתא אין מיתה בלא חטא בר וכו

שופטים וזולתם אך קשה דמוכח הכא דהוא ' וישלח ופ' ם פ"ם באגרת ודברי הרא"ותני יתיישבו דברי הרמב
ומייתי לישי בשם אית ' כלאב גם הכא אמר ל' ס במקום לוי או"גם בש. ס להביאה"ל לש"תוספתא והו
ה "דע' עי). א"נ) (ן"מאי(קצרתי ק כי "ודו. וקאמר התם דישי הוא מקרא בת נחש' ס קאמר ד"דאמרי ובש

  .'ג בשם הזוהר הרקיע דף סט ודף ע"ב נ ע"ח
  ).א"ד(בשערי  ב
  ).א"ד(שהיו מקשרים בקשר הקשת לירות חצים  ג
  ).א"ד(בכדים של חרס והוא רמז שהשחיתו זרעם בגלוי ולכן נתן עיניו בהם לענשם  ד
 ).אור יקר( בעזות מורה פגם יותר  ה
 ).ו' ו סי"אור יקר ש (מתפשט בו כדרך שהוא מתפשט בכל העולמות הנעלמיםשיהיה כח דק חיוני  ו
 .זוהר הרקיע' עי ז
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 עד ,שלמעלה חיים רוח מעורר הוא
 אבינו שיעקב למקום חיים אותם שמגיעים

 עד ,חיים אותם שופעים ומשם .בו שרוי
 שדוד הזה לעולם רוח אותה שנמשכת

 הברכות שופעות ומשם ,בו שרוי המלך
 עליונה רוח ואותה .התחתונים אותם לכל

התקיים ל ויכולים ,למטה ונמשכת שופעת
 עולם זה הוא ,"חסדו לעולם"לכן ו .בעולם

 ,ו"וא בלי לםלע כתוב ולכן ,המלך דוד של
 שופעת רוח אותו) הוא(כאשר  שהרי

 וחיים ברכות יוצאות משם , הזהלעולם
 ,אדם בני שחטאו עכשיו .התקייםל לכל

 רוח אותו יגיע שלא בשביל ,הכל סתלקנ
 .שהתחתונים יהנו ממנו זה לעולם חיים

זו  רוח עיתשפ שלא כדי ,"בשר הוא בשגם"
 נחש להרבות שלא ,מהול. הזה לעולם
 דרגותלא יתערב רוח טמא בש ,ןהתחתו

 . קדושהשל רוח )וצריכים( בו שיתחזק
 הקדמוני נחש זה ,"בשר הוא בשגם"

 קץ" שנאמר כמו ,בשר הוא לכן ,שיתברך
 זהו ,שמעון רבי ואמר ".לפני בא בשר כל

 ועשרים מאה ימיו והיו" .המות מלאך
  .המקשר מגדל של אריכות ,"שנה

àìéòìãà á÷òéã øúàì ïééç ïåðéà åèîã ãò 
äéá àéøùá êéùîúàã ãò ïééç ïåðéà éãâð ïîúîå 

íìåò éàäì àçåø àåääâäéá àéøù àëìî ãåãã ã 
 àåääå éàúú ïåðéà åäìëì ïàëøá éãâð ïîúîå
 ïéìëéå àúúì êéùîúàå ãéâðúà äàìò àçåø

á àîéé÷úàì àã åãñç íìåòì êë éðéâáå àîìò
áéúë êë ïéâáå àëìî ãåãã íìåò àåä  íìòì

àå àìá" ãë àäã å)åäéà (]àåää[ ãéâðúà àçåø 
äìéàä àìëì ïééçå ïàëøá é÷ôð ïîúî íìåò 

åáçã àúùä àîéé÷úàìå àìë ÷ìúñà àùð éðá 
 íìåò éàäì ééçã àçåø àåää éèîé àìã ïéâá

 äéá àîéé÷úàìå éàúú äéðî äàðäúàì íâùá
íìåò éàäì àçåø éàä ÷øúé àìã ïéâá øùá àåäæ 

 àîòè éàî]àìã[ ùçð äàâñàì  ïéâøãã äàúú
 äéá ó÷úúéã)ïðéòáå (÷ã àçåøãàùå)  êéøá

àåä( àåä íâùá áàñî àçåøá áøòúé àìã 
êøáúéã äàîã÷ ùçð àã øùáç àåä êë ïéâá 

 øîà úàã äîë øùá)âé å úéùàøá ( øùá ìë õ÷
åòîù éáø øîàå éðôì àá åéäå úåîä êàìî àã ï
äðù íéøùòå äàî åéîé  åëéøåà>àøéèñå÷ã <

)àøéôæå÷ã(àøèé÷ã è:  
 ,יוסי רבי שנה ".בארץ היו ליםיהנפ"
 שהוציא שנאמר כמו ,ל"ועזא א"עז אלו

 הוא ברוך הקדוש אותם )שהפיל(

 õøàá åéä íéìéôðä)ã å úéùàøá ( éáø éðú
æò ïéìà éñåé"àæòå à"øîúàã äîë ìé )÷éôàã( 

]ìéôàã[á÷ ïåì " àìéòìã àúùåã÷î ä] éàå

                                                                                                                                                                                     

היינו אור וחיות המתפשט בכל הספירות והוא בא מהכתר ששם הכסא לאין סוף המחיה את כולם  א
, שעיםא ימשוך בני העולם יאריכו ימים ויהיו ר"כ, א"לא יומשך רוח חיות עליון באדם שהוא ז). אור יקר(

זהר (א "ולכן אין רוח חיות זה נמשך תמיד בז, ז יחזרו בתשובה"עי, אך ברואתם שהם מתים בקצרות שנים
 ).מ"מ(בינה ). הרקיע

ת משך אחד כי הם כענין וההוד והיסוד והיינו נגדי ואתמשך "והנה מהספירות העליונות עד הת, ת"ת ב
 ).מ"מ(א ששם אחוז יעקב אבינו "ז' פי). אור יקר(דקאמר 

 ).אור יקר(מלכות  ג
' פירוש לרמזו אל הנוק' מלכות ששם אחוז דוד לעולם חסדו פירוש מלכות יש בה חסדים לעלם בלא ו ד

 ).מ"מ(
ä àåääì )ôã"å.( 

א לעולם "א ומז"לא תהיה הארתי נמשכת באדם שהוא ז, הבינה אומר לא ידון רוחי: פירוש הפסוק כך ו
 ). מ"מ(שהיא מלכות בשביל שלא יינק הנחש 

 ).אור יקר(זה הוא גם כן הקליפה יונקת משם שבעולם  ז
מ "א. ל אם יתמשך למטה וכאמור בפנים למעלה בסמוך"שיתברך גם הנחש מהרוח קודשא הנ' פי ח

  ).א"נ(
המתנת רשות דמות וצלם כן בילמדנו קטירים של פטור לשון דמות וצלם ורמז בכאן שהרשות  ט

כ יתפרדו זה מזה אך "ד מאה ועשרים שנה ולאחוהמתנה ניתן אל הדמות והצלם שיש לאדם להיות ביח
' פי). א"ד(ובהסתלקות הדמות והצלם זה מזה אזי האדם שוכב כאבן דומם ואל עפר ישוב ' בצלם יתהלך וגו

' ב ושל ויניציא ל ב”ח סג ע"חנינא פתח שבז' וכאן שייך ר. אריכות אחדות הקשר של הנשמה עם הגוף
 ).א"נ(ב "הרש. נחמיה' גריס ר

  ).ו"לש(א "ב ודף לז ע"ל ט עלעי י
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 יכלו איך ,תאמר ואם .שלמעלה שהומהקד
 אלה ,חייא רבי אמר .הזה בעולםהתקיים ל

 על יעופף ועוף" שכתוב מאותם היו
 אדם לבני נראים שאלה נאמר והרי ,"הארץ

 יכלו איך ,תאמר ואם .שלהם כמראה
 לכמה שמתהפכים נאמר הרי ,להתהפך

 באויר התלבשו ,שירדו ובשעה ,צבעים
 ל"ועזא א"ועז .אדם כבני ונראו העולם

 הוא ברוך והקדוש למעלה שמרדו הללו
 אול ,בההתקיימו ו בארץ והתלבשו הפילם

 אחר טעו כך ואחר ,ממנו להתפשט יכלו
 קיימים הם הזה היום ועד ,העולם נשות

 ,בנים והולידו ,אדם לבני כשפים ומלמדים
 נפילים ואותם .גבורים ענקים להם וקראו

  .נתבאר והרי ,אלהים בני נקראים

àîéú[àîéé÷úàì åìëé êéäå à øîà àîìò éàäá 
 áéúëã ïåðéàî ååä ïéìà àééç éáø)ë à íù ( óåòå

 éðáì åæçúà ïéìàã øîúà àäå õøàä ìò óôåòé
 àëôäúàì ïéìëé êéä àîéú éàå ïåäìã åæçë àùð
 àúòùáå ïéðååâ äîëì ïëôäúàã øîúà àä

 éúçðã]à[åàá åîéìâàîìòã àøéá éðáë ïåæçúàå 
æò éðäå àùð"àæòå à" ïåì ìéôàå àìéòì åãøîã ì

á÷" åìéëé àìå äéá åîéé÷úàå àòøàá åîéìâàå ä
äéðî àèùôúàìâ àîìò éùð øúá åòè øúáìå 

éîéé÷ ïåðéà àã àîåé ïòë ãòåã ïéùøç éôìåàå 
 ïéøáâ íé÷ðò åäì åø÷å ïéðá åãéìåàå àùð éðáì

à éðá ïåø÷à íéìéôð ïåðéàåéäì" øîúà àäå í
]øñç[ä:  

 אשר האדם את אמחה 'ה ויאמר"
 ,פתח יוסי רבי ".האדמה פני מעל בראתי

 , בא וראה,"םכמחשבותי מחשבותי לא כי"
 שותק הוא ,מאחר םולנק רוצה אדם כשבן
 רוישמ ההוא לו יודיע שאם ,דבר אומר ולא
 לא הוא ברוך הקדוש אבל .לו יוכל ולא

 עד לםבעו דין עושה לאש ,כך עושה
 ,ושלש םיפעמי פעם להם ומודיע שמכריז

 מה לו שיאמר בידו שימחה מי אין כי
 לעמוד יוכל ולא ממנו ישמר ולא ,עשית
 את אמחה 'ה ויאמר" ,בא וראה. לפניו

 ,"האדמה פני מעל בראתי אשר האדם
 כמה בהם והתרה נח ידי על להם הודיע

 הביא ,שמעו שלא אחר .שמעו ולא פעמים
 .הארץ פני מעל אותם בידוהא דין עליהם

 שמו את ויקרא" ,בנח כתוב מהבא וראה 
 למה( ".ממעשנו ינחמנו זה לאמר נח

 אלא ,"זה" ולמה ,"לאמר" כאן ]כתוב[
 רמז .צדיק זה "זה" ,האשה זו "לאמר"

 .הארץ מנוחת לנח קרא הוא ברוך שהקדוש
 קורא זה מקום אלא ,לאמר זה מה ,"לאמר"

åäé øîàéå" éúàøá øùà íãàä úà äçîà ä
 äîãàä éðô ìòî)æ å úéùàøá ( çúô éñåé éáø

)ç äð äéòùé ( àú íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë
 àìå ÷éúù àøçàî àî÷ðì éòá ùð øá ãë éæç
 äéì ìéëé àìå øîúñé äéòãåà åìéàã éãéî øîà

á÷ ìáà" àì ãéáò éëä åàì ä àîìòá àðéã ãéáò
 ïéâá àúìúå ïéøú àðîæ åäì òãåàå æéøëàã ãò
úãáò äî äéì àîééã äéãéá éçîéã éàúéà àìãå 

 éæç àú äéî÷ àîéé÷ì ìéëé àìå äéðî øîúñé àìå
åäé øîàéå" ìòî éúàøá øùà íãàä úà äçîà ä

 ïåäá éøúàå çðã àãé ìò ïåì òãåà äîãàä éðô
òîù àìå ïéðîæ äîëéééà åòîù àìã øúá  éú

 éæç àú àòøà éôà ìòî ïåì ãéáåàå àðéã ïåäéìò
 çðá äéá áéúë äî)èë ä úéùàøá ( úà àø÷éå

åîùæåðùòîî åðîçðé äæ øîàì çð ç) ]ñ"à [äæ 
àìà äæ éàîàå øîàì àëä éàîàè æîø ]ã[á÷" ä

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"לש(א "א וריב ע"בלק רח ע א
נעשו יותר עבים וגולם בציור רוחני שלהם עד שנתלבשו בציור גופניי מזה העולם ונשארו למטה  ב

עוד היום הזה הם בהרי חשך ומלמדים כשפים ' פי' ז כשאר בני אדם וזה שאמר ועד כאן יומא וכו"בעוה
 ). א"ד(א ”נחס רלג עמשפטים קיא ופ. לבני אדם

  ).ו"לש(ג "כ בזוהר רות יד רע"ז אי אפשר להתפשט עוד כ"ימים ועי' משום דאתעכבו ז ג
 ).אור יקר(בהרי חשך  ד
  ).הערת הזוהר(ב "ו כבוד ול"מ' א ונמשך אחריו סי"ל' ב עד שו"ח די"תמצאהו בז ה
 מה תעשה כי הוא האומר ועושה 'שאין בנמצא מי שיעמוד לנגדו לומר לו מה תעשה כי מי יאמר לו ית ו
  ).א"ד(' ית

 ).הערת הזוהר(' א' ס ז
  ).הערת הזוהר(י "בהגהת האר' ובתוס' זה מקומו בדף ס ח
è÷éãö àã äæ àúúà àã øîàì ) ôãá óñåð”å.( 
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 זה לאמר" .הקדושה ארץ ,ומיהו ,נח לו
 הוא ברוך הקדוש אותו עשה ,"ינחמנו
 זה" כאן כתוב .עליונהדוגמא כ למטה

 אשרי ".לו קוינו 'ה זה" שם וכתוב ,"ינחמנו
 חותמת של ברישום שרשומים הצדיקים

 והוא ,בשמו רשומים להיות העליונה המלך
 את ויקרא" כתוב .כראוי בארץ שמות םֹש

 מהל ,"יעקב שמו ויקרא" וכתוב ,"נח שמו
 וכאן ,)אחת( דרגה שם אלא .את כתוב לא

 ,"'ה את ואראה" שנאמר כמו ,אחרת דרגה
 כאן גם ,'ה את אלא 'ה ואראהלא כתוב 

 הקדוש ,ממש דרגתו ,יעקב שמו ויקרא
 ,ת"א כאן אבל ,יעקב לו קרא הוא ברוך

 ,יודע היה מאיפה ).השכינה את להכליל
 את קלל הוא ברוך שהקדוש בשעה אלא

 ,"בעבורך האדמה ארורה" בשכתו ,העולם
  לפני אדם אמר

àã øúà àìà øîàì éàî øîàì àòøàã  äéì éø÷
çðààùéã÷ àòøà åäéà ïàîå á >øîàì <)øîàå( 

á÷ äéì ãáò åðîçðé äæ" äàìéò àðååâë àúúì ä
äæ àëä áéúëâ íúä áéúëå åðîçðé )è äë äéòùé (

åäé äæ" ïéîéùøã àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ åì åðéå÷ ä
 àëìîã à÷ðôùåâã åîéùøá]äàìéò[ã éåäîì 

äéîùáä à÷ãë àòøàá ïäîù éåù åäéàå ïéîéùø 
áéúë úåàéå) åë äë úéùàøá (á÷òé åîù àø÷éå 

àâøã íúä àìà úà áéúë àì éàîàæ àëäå 
 øîà úàã äîë àøçà àâøã)à å äéòùé ( äàøàå

åäé úà"åäé äàøàå ä" úà àìà áéúë àì ä
åäé" äéìéã àâøã á÷òé åîù àø÷éå àëä óåà ä
á÷"à àëä ìáà á÷òé äéì éø÷ ùîî ä"úç 

àúðéëù àììëàìè (òãé äåä àðîé àúòùá àìà 
á÷ èééìã" àîìò ä] áéúëã)úéùàøáæé â  (

êøåáòá äîãàä äøåøà[éî÷ íãà øîà   

  çð/á  
 עד ,עולם של רבונו ,הוא ברוך הקדוש

 עד ,לו אמר .בקללה העולם יהיה מתי
 עד מחכים והיו ,כמותך מהול בן לך לדושיו

 אותו ראה שנולד וכיון ,נח שנולד שעה
 שכינה וראה ,הקדש באות רשום מהול

 מה על שמו את קרא ואז ,עמו דבוקה
 יודעים היו לא בתחלה .כך אחר שעשה

 עבודת עושים והיו ,שוולחר רוולקצ עולזר
 התקין ,נח שבא כיון ,בידיהם האדמה

á÷" íìåò ìù åðåáø ä]ãò[ àîìò àäé éúî 
à àúåéèìá" ìåäî ïá êì ãéìéúéã ãò ì] àðååâë

êìéã[ ïåéëå çð ãéìéúàã àúòù ãò ïàëçî ååäå 
ãéìééúàã øéæâ äéì àîçàé àùéã÷ úàá íéùø 

 àø÷ ïéãë äéãäá à÷áãúî àúðéëù àîçå
äéîùáéòã äî ìò  ååä àì àúéîã÷á øúáì ãéá

ùøçîìå ãöçîìå òøæîì éòãéâé ] éãáò ååäå
åäééãéá àòøàã àðçìåô[ ïé÷úà çð àúàã ïåéë 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(לאמר ' היא המלכות הנק א
ארעא קדישא לא בחינת כלה או אשה כגון יעקב או משה אלא ארעא קדישא איש האדמה ' בחי' פי ב

 ).אור יקר(כדמסיק 
 ).אור יקר(היינו רשימו דגושפנקא חותם ברית קדש יסוד ד ג
בסוד אות ברית קדש והוא קורא להם שמות ' וית' הצדיקים רשומים ברשומות חותם טבעת המלך ית ד

 ).א"ד(בארץ כמבואר 
 ).אור יקר(משלים השם ' י כנודע שאות י"הם חתומים בכל שם שד' י' כי על ידי חותם אות ברית שהי ה
åáéúëå çð åîù úà àø÷éå ) á óñåðôã"å.( 

æ) àãç) (ôãá óñåð”å.( 

 ).אור יקר(ת יעקב "י שהיא מדת המלכות דרגא דיליה ת"אדנ' ת הנק"א פריש ואמר אי קר"אדנ, את ח
 ).אור יקר(עם אביו  ט
 ).אור יקר(אביו  י

  ).א"ד(ראוהו שנולד מהול ). הערת הזוהר(ב ”נח נט ע יא
  ).א"נ(מ "א. קרא שמיה אביו' פי יב
כאשר נולד נח למד מלאכת מדה כנגד מדה שלא היה בהם מרכבה ליסוד שהוא הגנן הזורע הגנה ו יג

 ).אור יקר(הזריעה למעלה ולמטה 
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 לתקן שצריכים הכלים וכל ,להםאומנות 
 זה" שכתוב זהו ,רותיפ לעשות האדמה את

 מן ידינו ומעצבון ממעשנו ינחמנו
 ממה הארץ את הוציא שהוא ,"האדמה

 וקוצרים יםחט זורעים שהיו ,שהתקללה
  ".האדמה איש" כתוב ולכן ,ודרדרים קוצים

ïéðàî ìëå åäì àúåðîåàà àòøà àð÷úì ïéëéøöã 
ää ïéøéô ãáòîì" ã)èë ä úéùàøá ( åðîçðé äæ

ã äîãàä ïî åðéãé ïåáöòîå åðùòîî àäåäéàá 
 àééèìúàã äîî àòøà ÷éôà]øæ ååäã ïéèç ïéò

ïéøãøãå ïéáåâ ïéøö÷å[ áéúë êë éðéâáå )ë è íù (
äîãàä ùéà:  

 כמו ,"האדמה איש" ,אמר יהודה רבי
 צדיק שנקרא משום ,"נעמי איש" שנאמר
 ממה שעשה בקרבן הארץ את והוציא

 עוד לקלל ףיסוא לא" שכתוב ,שהתקללה
 נקרא ולכן ".האדם בעבור האדמה את

 מה על שם לו קרא זה ועל ,"האדמה איש"
 מפעלות חזו לכו" ,פתח יהודה רבי .שיבא

 זה פסוק ".בארץ שמות שם אשר אלהים
 מה(" ' וגוחזו לכו" אבל .ונתבאר הקימוהו

 ,"לי הגד קשה חזות" שנאמר כמו ,חזו זה
 נבואה נגלתה הוא ברוך הקדוש במעשי
 ,"בארץ שמות שם אשר" .אדם לבני עליונה
 והוא( ).לכל גורם השם שהרי ,ודאי שמות
 א"ה ד"יו מפעלות היו שאלו ).שממון לשון

 משום אבל ,בארץ קיום שם ,א"ה ו"וא
 שמות שם ,אלהים של השם מפעלות שהיו
 תוהתעורר כעת ,חייא רבי לו אמר .בארץ

 שם שבין משום ,לו אמרתי אני כך לא ,לזה
 אני אבל .שבח הוא הכל זה שם ובין זה

 ששם ,החברים שהעירו כמו לו אמרתי
 שם( ממש שמות ,בארץ שמות ,שמות
 בהם להשתמש בשביל ,ולמה ,בארץ

 יצחק רבי ).בעולם קיום ולהיות העולם

 øîà úàã äîë äîãàä ùéà øîà äãåäé éáø
)â à úåø (éîòð ùéàâ äì ÷éôàå ÷éãö éø÷àã ïéâá 

 áéúëã àééèìúàã äîî ãáòã àðáø÷á àòøàì
)àë ç úéùàøá ( úà ãåò ìì÷ì óéñåà àì

âáå íãàä øåáòá äîãàä"éø÷à ãã äîãàä ùéà 
äéì àø÷ àã ìòåéúééã äî ìò àîù ä äãåäé éáø 

çúôå) è åî íéìäú (éäìà úåìòôî åæç åëì" í
 øîúàå äåî÷åà àø÷ éàä õøàá úåîù íù øùà

åâå åæç åëì ìáà ')]ð"à [ øîà úàã äîë åæç éàî
)á àë äéòùé ( éåãáåòá éì ãâåä äù÷ úåæç

á÷ã" íù øùà àùð éðáì äàìò äàåáð éìâúà ä
â àîù àäã éàãå úåîù õøàá úåîùàìëì íéø 

ïåîîù ïåùì àåäå(æã åé úåìòôî ååä åìà"ä ã" à
àå"ä å"ïéâá ìáà õøàá íåé÷ íù àç ååäã 

éäìàã àîù úåìòôî"íèà õøàá úåîù íù " ì
 éëä àðà åàì éàäì úøòúà àúùä àééç éáø
àã àîù ïéáå àã àîù ïéáã ïéâá äéì àðéîàé 

àçáù àåä àìëàé äîë äéì àðéîà àðà ìáà 
éåùã àéøáç åøòúàãõøàá úåîù ïäîù áé 

ùîî úåîùà) ]ð"à [ ïéâá éàîàå õøàá íù

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב ”צו ע א
á  åäéàã)ôãá óñåð”å.( 

 ).אור יקר(בעל ואיש האדמה ירצה בעלא דמטרוניתא  ג
 ).א"ד(א "א ס ע"ע א שמות ה”כט ויקרא טז ע ד
 ).א"ד(שקראו לו בשם נח על שם העתיד שיתקן מנוחה בכלי אומנות המחרישה  ה
  ).א"ד(א ”ט עב זוהר חדש י”נח ס ע ו
מה שהקשה ' עי). א"ד(ק "אותיות ודו' א שם בן ד"תמיהני הרי לא נמצא בפסוק הזה שם אלקים כלל כ ז
והוא תמה לפי הספרים הפשוטים שבידינו וכבר בא חכם הרב מנחת ) (ב"הרש. מ"עיין התירוץ במק. א"בד

  ).א"נ) (ן"מאי(ב "ת אלקים עשמפעלו' שי והוכיח במישור שהוא טעות בספרינו והעיקר כנסחת הזוהר הק

 ).אור יקר(בגין דהוו פעלות שמא דא שהעולם נברא בדין לכך אין לו קיום  ח
 ).מ"מ(ל בשביל שם אלהים שהוא דין שממה בארץ "יהודה מפרש שמות דקרא לשון שממה ור' ר'  פיט
 ).מ"מ(ה "בין שם אלהים בין שם הוי' פי י

דקרא שהם ששמות  ).אור יקר(לשמות הקדושים '  הקליואין ראוי לייחס השממה שהוא מלאכת יא
 ).מ"מ(שמות הצדיקים נח ואברהם 

ש על "צירופי אותיות הקדושים לשמש בהם לפעול איזו פעולה לעת הצורך חלילה לפקוח נפש כמ יב
  ).א"ד(ש "שערי אורה בהקדמתו ע
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 שאמר מהאפילו ו ,]אמת [הוא הכל ,אמר
 יהיה העולם שאלו .אמר יפה ,יהודה רבי

 משום אבל ,העולם יתקיים ,הרחמים בשם
 שם ,דין על ועומד דין על נברא שהעולם

 לא כך מלאשאל ,הוא ויפה ,בארץ שמות
 בני חטאי מלפניהתקיים ל העולם יוכל

  .האדם

ùîîà) ]ð"à [ àùîúùàì ïéâá éàîàå õøàá íù
àîìòá àîåé÷ éåäîìå àîìò åäá ( ÷çöé éáø

àã äî åìéôàå àåä àìë øîà" øéôù äãåäé ø
øîà÷á íéé÷úé éîçøã àîùá àîìò àäé åìàã 
àîìòâ àðéã ìò àîìò éøáúàã ïéâá ìáà 

 àåä øéôùå õøàá úåîù íù àðéã ìò àîéé÷å
ë àìîìàã éî÷î àîéé÷úàì àîìò ìéëé àì ê

àùð éðáã ïåäéáåç:  
 שם על לו קראו נח כשנולד ,בא וראה

 נוח ,לעולם נוח ,לו נוח ,נח( ,נחמה של
 נוח ,לעליונים נוח ,לבנים נוח ,לאבות

 לעולם נוח ,הזה לעולם נוח ,לתחתונים
 אבל ,גורם השם )ולהיות( ושיהיה ,)הבא

 בהפוך נח ,כך לא הוא ברוך הקדוש )לגבי(
 ".חן מצא ונח" שנאמר כמו ,ן"ח ,אותיות

 השם ,בצדיקים .נח היינו חן ,יוסי רבי אמר
 שלהם השם ,ברשעים ,לטוב גורם שלהם
 בעיני חן מצא ונח" כתוב בנח .לרע גורם

 אותיותיו התהפכו יהודה בכור בער ,"'ה
 כיון , בא וראה.'ה בעיני רע ,ע"ר ר"ע .לרע

 שהם האדם בני מעשי את ראה ,נח שנולד
 גונז והיה ,הוא ברוך הקדוש לפני חוטאים

 ללכת לא כדי רבונו בעבודת ועסק עצמו
 באותו ,עסק הוא במה ,תאמר וכי .בדרכם

 עוסק והיה ,חנוך של וספר אדם של ספר
 ,הוא שכך בא וראה .רבונו את דולעב בהם

 ,לרבונו קרבן להקריב נח ידע מאיפה שהרי
 ולםהע מה על חכמה שמצא משום אלא
 ,הקרבן על עומד שהוא וידע ,עומד

 עליונים עומדים היו לא הקרבן ואלמלא

 àîù ìò äéì ïåø÷ ãéìééúà ãë çð éæç àú
 äîçðã)]ð"à [ àçééð àîìòì àçééð äéì àçééð çð

 àçééð ïéàìòì àçééð ïéðáì àçééð ïäáàì
ïéàúúìãéúàã àîìòì àçééð ïéã àîìòì àçééð  (

)éåäìå( ]éåäîìå[íéøâ àîù ä ìáà )ð"éáâì à (
á÷"éëä åàì äå úàã äîë ïç ïååúà êåôäá çð 

 ïç àöî çðå øîà)ç å úéùàøá (à" ïç éñåé ø
 çð åðééä]àéé÷éãöá) [àéé÷éãöì( íéøâ ïåäéîù 

ùéáì íéøâ ïåäéîù àéáééçá áèìæ áéúë çðá 
åäé éðéòá ïç àöî çðå" äãåäé øåëá øòá ä
ò ùéáì éååúà åëôäúà"ø ø"á òø òåäé éðéò" ä

)æ çì úéùàøá ( àîç çð ãéìééúàã ïåéë éæç àú
á÷ éî÷ ïàèç ïåðéàã àùð éðáã ïåäéãáåò" äåäå ä

äéøàîã àðçìåôá ìãúùàå äéîøâ æéðâç ïéâá 
 ìãúùà äîá àîéú éëå åäééçøåàá êäîì àìã

àåääáèêåðçã àøôñå íãàã àøôñ é äåäå 
 àåä éëäã éæç àú äéøîì çìôîì åäá ìãúùà

ðî çð àäã äéøîì àðáø÷ àáø÷ì òãé äåä à
 íéé÷úî äî ìò àúîëç çëùàã ïéâá àìà

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר( נראה דע שמות הקדושים שםה פועלים בתחתונים קאמר והם קיומו של עולם  א
 ).אור יקר(שכן קיומו של בן ארבע ולא מצד שם אלקים  ב
ואז אין אנו צריכים לשמות הקדושים יהיו בארץ אבל בשביל שם אלקים שהוא דין שם שמות  ג

ח דשמות דקרא מפרש "יהודה ובין ר' יצחק בין ר' הצדיקים בארץ כדי שלא תחרב וזהו השלום שעשה ר
 ).מ"מ(יהודה ' ה ובין אחהים כר"וחילוק יש בין הוייהודה ' אותם שמות ממש כר

 .'ח שער ד פרק ד"ע' ועי, )א"ע' ה וכן דף ט"א בהגה"צ ז ע"א על ספד"בהגר(כלומר מידת הצדיק  ד
 ).א"ד(ה לא מצא "ש ונח מצא חן אבל הקב"ה כמ"פ שנח הוה נייחא לכלא אבל לא כנגד הקב"אע ה
 ).אור יקר(אים אלא לו ולבניו לבד ושאר הדור נאבדו בעונם הפך שלא יהיה השם כולל לכל הנמצ' פי ו

). אור יקר (רבים חשבו כי השם הוא הסכמת האב והאם ואינו פועל בנשמה ואינו כי השם פועל בנפש ז
וכן הוא , הוא נרשם למעלה בכסא הכבוד, מלבד השם שיש לו שקורין אותו אביו ואמו, כל אדם מישראל

, 'וכו, ה מזמין אותו השם בפי אביו ואמו שיקראוהו כן"בקכי ה, ים באקראיכי אין הדבר, נקרא למעלה
 ).ל ליקוט בסוף"שער מאמרי רז(הוא השם של נשמת האדם דקדושה , נמצא כי השם שקורין לו אביו ואמו

 ).א"ד(' הטמין את עצמו כדי לעסוק בתורתו ית ח
 ).הערת הזוהר(ב ”צז ע ט
 מלפניו נגזרהכל זה מראה ש). א"נ) (מ"א(ר ואחד של חנוך "ספרים אחד של אדה' משמע דהוה ב י

  ).א"ב קיב ע"ה ח"דע (ה במחשבה לפניתש ובסוד כך על"ובכוונה ממנו ית
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àðáø÷ àìîìàå íéé÷úî àðáø÷ ìòã òãéå àîìò   .ותחתונים
éàúúå éàìò éîéé÷ ååä àì:  

 עמו והיו ,בדרך הולך היה שמעון רבי
טרם  .חייא ורבי יוסי ורבי בנו אלעזר רבי

 הדרך ,לאביו אלעזר רבי אמר הולכיםשהיו 
 דברי עולשמ רוצים] נוא[ ,לפנינו קנתומת

 בדרך וגם" ,ואמר שמעון רבי פתח .תורה
 אדם כשבן ,"' וגוחסר לבו לךוה כשהסכל

 ,הוא ברוך הקדוש לפני דרכיו לתקן רוצה
 ולהתפלל בו מלךילה צריך לדרך יצאטרם ש

 צדק" שכתוב ששנינו כמו ,דרכו על לפניו
 שהרי ,"פעמיו לדרך וישם יהלך לפניו

 מאמין שלא ומי .נוממ נפרדת לא השכינה
  כתוב מה ,ברבונו

 éáø äéîò ååäå àçøàá ìéæà äåä ïåòîù éáø
 éìæà ååäã ãò àééç éáøå éñåé éáøå äéøá øæòìà

à" àð÷úî àçøà éäåáàì øæòìà ø)ïî÷] (ïîú[ 
 ïåòîù éáø çúô àúééøåàã éìî òîùîì ïðéòá

 øîàå)â é úìä÷ ( åáì êìåä ìëñäùë êøãá íâ
åâå øñç 'òá ùð øá ãë éî÷ äéçøà àð÷úàì é

á÷" äéá àëìîàì éòá àçøàì ÷åôé àì ãò ä
 áéúëã ïðéðúã äîë äéçøà ìò äéî÷ éìöìå

)ãé äô íéìäú (÷ãöà êøãì íùéå êìäé åéðôì 
äéðî àùøôúà àì àúðéëù àäã åéîòôá ïàîå 

äéøîá àðîéäî àì åäéàãâáéúë äî   
  èð/à  
 ".חסר לבו הלך שהסכל בדרך וגם" ,בו

 ילך שלא הוא ברוך הקדוש זה ,"לבו" זה מי
 משום ,בדרכו מסיועו וגורע בדרך עמו

טרם  ,ברבונו מאמין שלא אדם שאותו
 .רבונו סיוע את בקש לא לדרכו יצאש
 בדברי עוסק לא ,הולך כשהוא בדרךאפילו ו

 עם יחד הולך שאינו ,חסר לבו ולכן ,תורה
 סכל לכל" ואומר .בדרכו נמצא ולא רבונו
 של אמונה דבר מעכששואפילו ו ,"הוא

 ,בזה קולעס טפשות שזו אומר הוא ,רבונו
 הברית אות על אדם לבן ששאלו זה כמו
 דבר שלא ואומר ,האדם בבשר מוושישר

 הזקן ייבא רבי זאת שמע .הוא אמונה
 ואנו .עצמות של גל ונעשה ,בו והסתכל

 רוצים הוא ברוך הקדוש בסיוע הזו בדרך
  .תורה דברי לומר

äùë êøãá íâå äéá ïàî øñç åáì êìåä ìëñ
á÷ àã åáì" ïî òøâå àçøàá äéîò êäé àìã ä

]éñéäéçøàá äéúò) [äéçøà àúòéñ( àåääã ïéâá 
 ùð øá]ã[ ÷åôé àì ãò äéøàîá äéá ïîéäî àì

 àì àçøàá)éòá] (àòá[ åìéôàå äéøàîã àúòéñ 
àçøàáã éìîá ìãúùà àì ìéæà åäéà ãë 

ãäá ìéæà àìã øñç åáì êë éðéâáå àúééøåàã äé
 ìëñ ìëì øîàå äéçøàá çëúùà àìå äéøîã
 äéøàîã àúåðîéäîã äìî òîù ãë åìéôà àåä
 éàäë äéá àìãúùàì àåä àúåùôèã øîà àåä

îéùøã àîéé÷ úà ìò ùð øáì åìéàùãå 
åàì øîàå ùð øáã äéøùááä àúåðîéäî åäéà 

 àìú ãéáòúàå äéá ìëúñàå àáñ àáéé áø òîù
 ïðàå éîøâã]éàäá) [àä(éñá àçøåà  àúòé

á÷ã"àúééøåàã éìî øîéîì ïðéòá ä:  
 אהלך דרכך 'ה הורני" ,ואמר פתח
 זה פסוק ".שמך ליראה לבבי יחד באמתך

 ברוך הקדוש ביד הכל ,שנינו שהרי ,קשה
 איך ודוד ,רשע או צדיק מלהיות חוץ הוא
 דוד אלא .הוא ברוך מהקדוש זה את תבע

 דרך אותה ,"דרכך 'ה הורני" ,אמר כך
 ,אותו ולדעת עיני לגלות נתקוומת מישור

 øîàå çúô)àé åô íéìäú (åäé éðøåä" êëøã ä
 àø÷ éàä êîù äàøéì éááì ãçé êúîàá êìäà

éù÷á÷ã àãéá àåä àìë ïðéðú àäã à" øá ä
 íòî àã òáú êéä ãåãå àáééç åà äàëæ éåäîì

á÷"åäé éðøåä øîà÷ éëä ãåã àìà ä" êëøã ä
î çøà àåääéùå òãðîìå éðéò äàìâì àð÷úîå ø

                                                           

 ).א"ד(ב ”ב מב ע”ב ויחי רמ ע”לעיל מח ע א
 ).ז' ו סי"אור יקר ש(שהיא נקראת שמירת הדרך והיא הנקראת צדק  ב
 ).ראור יק] (בו[שאינו מתפלל ושם בטחונו  ג
כ לעכבה "ואח' תרתי בעינן ראשונה תפילה על הדרך כדי שיקח אותה מהבית בעוד היותו בישוב וכו ד

 ).אור יקר(שלא תלך ממנו צריך לעסוק בדברי תורה 
אדם אחד היה מהרהר על מצות מילה ואמר שאין זו מצוה כלל ואינה בכלל מצות האמונה ובשביל זה  ה

  ).א"ד( שנעשה גל עצמות כמבואר ייבא סבא עיניו בו וענשו' נתן ר
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 אמת בדרך אלך ,"באמתך אהלך" כך אחר
 מה ,"לבבי יחד" .ולשמאל לימין אסטה ולא
 ".וחלקי לבבי צור" שנאמר כמו ".לבבי" זה

 להדבק ,שמך את ליראה מבקש אני זה וכל
 ליראה" .כראוי דרכי את רולשמ ,ביראתך

 היראה שרויה שבו חלקי מקום "שמך
 את שירא אדם בן לכ ,בא וראה. לירא

 האמונה עמו שרויה הוא ברוך הקדוש
 בעבודת שלם הוא אדם אותו שהרי ,כראוי
 לא ,רבונו יראת בו שרויה שלא ומי ,רבונו

 לו להיות כדאי ואינו ,אמונה בו שרויה
  .הבא לעולם חלק

 èåù÷ çøàá êäéà êúîàá êìäà øúáìå äéì
éááì ãçé àìàîùìå àðéîéì éèñà àìåà ïàî 

 øîà úàã äîë éááì)åë âò íù (ö éááì øå
é÷ìçåá êîù úà äàøéì òáú àðà àã ìëå 

]êúìçãá à÷áãúàì) [àúìçã ÷áãúà( 
 øúà êîù äàøéì úåàé à÷ãë éçøåà àøîúñàì
 ìë éæç àú ìçãîì àúìçã àéøù äéáã é÷ìåç

á÷ì äéì ìéçãã ùð øá" äéîò àéøù ä
àúåðîéäîâ íéìù ùð øá àåää àäã úåàé à÷ãë 

çã äéá àéøù àìã ïàîå äéøîã àðçìåôá àì
 åäéà åàìå àúåðîéäî äéîò àééøù àì äéøîã

éúàã àîìòá à÷ìåç äéì éåäîì éàãë:  
 כאור צדיקים וארח" ,ואמר פתח עוד

 אשריהם ".היום נכון עד ואור הולך גהונ
 ,הבא ובעולם הזה בעולם הצדיקים
בא . כבודםב רוצה הוא ברוך שהקדוש

 כאור צדיקים וארח" ,כתוב מה ,וראה
 האור אותו כמו ,"ור נוגהאכ" זה מה ".גהונ

 במעשה הוא ברוך הקדוש שברא המאיר
 לעולם לצדיקים שגנז אהוה ז ,בראשית

 באורו עולה שהוא ,"ואור הולך" .הבא
 מה ברשעים אבל .ממנו גורע ולא תמיד
 במה ידעו לא כאפלה רשעים דרך" ,כתוב

 אלא ,יודעים לא וכי ,"ידעו לא" ".יכשלו
 הזה בעולם מהועק בדרך שהולכים רשעים

 הקדוש שעתיד )להם( להסתכל רוצים ולא
 עולם באותו אותם לדון הוא ברוך

 צווחים והם ,גיהנם בדין ולהכניסם
 ולא אזנים נו שלא הרכלנו אוי ,ואומרים
 וי ,אומרים יום ובכל .עולם באותו הקשבנו

  .זה

 øîàå çúô åú)çé ã éìùî ( íé÷éãö çøàå
 íåéä ïåëð ãò øåàå êìåä äâåð øåàë ïåðéà ïéàëæ

á÷ã éúàã àîìòáå ïéã àîìòá àé÷éãö" éòá ä
 øåàë íé÷éãö çøàå áéúë äî éæç àú ïåäéø÷éá
 àøáã øéäðã àøåäð àåääë äâåð øåàë éàî äâåð

á÷" ïåì æéðâã àåä àã úéùàøáã àãáåòá ä
 ÷éìñ åäéàã øåàå êìåä éúàã àîìòì àé÷éãöì

äéðî òøâ àìå øéãú äéøåäðáã äî àéáééçá ìáà 
éúë á)èé íù ( åòãé àì äìôàë íéòùø êøã

ïéòãé àì éëå åòãé àì åìùëé äîáä àéáééç àìà 
 ïàòá àìå àîìò éàäá àçøàã åîé÷òá éìæà

àìëúñàìå ïéîæã )ïåì (á÷" àåääá åäì ïãéîì ä
 ïéçååö ïåðéàå íðäéâã àðéãá ïåì äàìòàìå àîìò

ïéðãåà àðëéøåà àìã ïì éåå ïéøîàåæ àðúéöà àìå 
 àîìò àåääá éåå éøîà àîåé ìëáå)àã] (äæ[ç:  

 הוא ברוך הקדוש עתיד ,בא וראה
 להם ולתת הבא לעולם לצדיקים להאיר

 לעמוד שולטת לא שעין מקום ,חלקם שכר

á÷ ïéîæ éæç àú" àé÷éãöì ïåì àøäðàì ä
 øúà ïåä÷ìåç øâà ïåì áäéîìå éúàã àîìòì

                                                                                                                                                                                     

אתה לבבי שהיא השכינה תתייחד אתה עלי כדי שיראתך תהיה על פני זהו ליראה את שמך ונמצא ' פי א
  ).א"נ(מ "א. ה"ז תלה היראה בעצמו ולא בהקב"לפ

 .)אור יקר(מלכות מדת דוד וחלקו  ב
אור (שאין פירוד למעלה ,  עליוז כל הספירות באות"כי על ידי היראה הוא נעשה מרכבה למלכות ועי ג
 ).יקר

 ).אור יקר(שאין כאור הלבנה עתה שיש בו תוספת ומגרעת  ד
 ).אור יקר(שאם הכוונה שהם חוטאים שוגג אם כן אינם רשעים  ה
 ).אור יקר(והיינו שלא ידעו במה יכשלו לעתיד בדין גיהנם  ו
 דבר אשר מעוות לא יוכל לתקון לכן ז והוא"שלא הטינו אזנינו ולא אבינו לשמוע דברי מוסר בעה ז

' ש וכו"ל מי שטרח בע"ב כארז"ז כדי שיהיה לו מה לאכול בשבת שהוא עה"ש שהוא עה"יטרח האדם בע
 ).א"ד(

 ).הערת הזוהר(ב ”רלז ע ח
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 אלהים ראתה לא עין" שנאמר כמו ,עליו
 ויצאו" וכתוב ".לו למחכה יעשה זולתך
 וכתוב ,"בי שעיםוהפ האנשים בפגרי וראו

 כפות תחת אפר ויהי כי רשעים ועסותם"
 הזה בעולם הצדיקים אשרי ".רגליכם
 לעולם צדיקים" כתוב עליהם ,הבא ובעולם

 לשמך יודו צדיקים אך" וכתוב ,"ארץ יירשו
  ".פניך את ישרים ישבו

 øîà úàã äîë äéìò í÷éîì àèìù àì àðéòã
)â ãñ äéòùé (éäìà äúàø àì ïéò" äùòé êúìåæ í

 áéúëå åì äëçîì)ãë åñ íù ( éøâôá åàøå åàöéå
 áéúëå éá íéòùåôä íéùðàä)àë â éëàìî (

 íëéìâø úåôë úçú øôà åéäé éë íéòùø íúåñòå
 éúàã àîìòáå ïéã àîìòá àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ

 áéúë åäééìò)àë ñ äéòùé ( åùøéé íìåòì íé÷éãö
éúëå õøà á)ãé î÷ íéìäú ( åãåé íé÷éãö êà

êéðô úà íéøùé åáùé êîùì:  
  :]åäé êåøá"ïîàå ïîà íìåòì ä] øñç  .ואמן אמן לעולם 'ה ברוך

  èð/á  
 

 


